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serce Europy
Raffaele Piria
Niemcy, Polskę i Czechy łączy jedno w obszarze polityki energetycznej: zależność od węgla. Jednocześnie kraje te wybrały różne strategie
wobec owego uzależnienia. Jak wygląda debata o polityce energetycznej w tych państwach? Jak niemiecka transformacja energetyczna
wpływa na Polskę i Czechy? Efekt
prac trójstronnej grupy eksperckiej
przedstawia raport „Zazieleniając
węglowe serce Europy. Wnioski
z czesko – niemiecko – polskiego
dialogu wokół energetyki” Fundacji

im. Heinricha Bölla. Autorki i autorzy raportu pod redakcja Raffaele Pirii zajmują się postrzeganiem
Energiewende w trzech krajach,
przedstawiają zróżnicowane mechanizmy wsparcia odnawialnych
źródeł energii i formułują kompleksowe rekomendacje. Zwiększenie
tempa zastępowania bloków węglowych zielonymi technologiami oraz rozwiązanie problemów
ekologicznych i społecznych będących skutkiem silnego uzależnienia od węgla to wspólne wyzwanie
wszystkich omawianych krajów.
Fot: Flickr.com by Greens MPs
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Polskie mity nuklearne -

nowoczesne reaktory nie mogą ulec awarii?

W jaki sposób szczelinowanie
zagraża naszej wodzie pitnej?
Stefan Cramer

Jan Haverkamp
Poważna awaria w Lubiatowie może sprawić, że Gdynia i Gdańsk lub nawet Warszawa staną się niezdatne do zamieszkania
na całe dziesięciolecia, a Polska nie jest przygotowana
do zadośćuczynienia ofiarom.
Jest rok 2043. Polska zbudowała dwa francuskie reaktory
jądrowe EPR na Wydmie Lubiatowskiej w gminie Choczewo w województwie pomorskim, które rozpoczęły
pracę w 2030 roku po sześcioletnim opóźnieniu w budowie. Dwa następne powstają 16 kilometrów dalej na brzegach jeziora Żarnowiec, otoczone gigantycznymi wieżami
chłodniczymi.
Pewnego spokojnego, letniego dnia późnym rankiem
pęka rurociąg pierwotnego obiegu chłodzenia bloku
pierwszego w Lubiatowie i reaktor w krótkim czasie traci
duże ilości wody.
Ciąg dalszy na str.15

Jaka solidarność energetyczna

- polska czy europejska?
Radosław Gawlik

Jeden obraz płonącej wody z kranu w domostwie w Pensylwanii dotarł do ludzi na
całym świecie. Demonstruje on w sposób
działający na wyobraźnię fakt, że na terenach, gdzie znajdują się duże złoża gazu naturalnego metan w prywatnych instalacjach wodociągowych może osiągnąć poziomy zagrażające wybuchem.
Żadna inna ilustracja nie zrobiła więcej dla ostrzeżenia ludzi
przed zagrożeniem skażeniem wody pitnej na skutek szczelinowania (technologia stosowana przy wydobyciu gazu
i ropy łupkowej – przyp. red.), niż ten symboliczny obraz.
Międzynarodowy przemysł wydobywczy oszacował, że
sam ten wizerunek i spowodowane przezeń oburzenie opinii
publicznej stały się przyczyną kilku lat opóźnień i miliardów
dolarów straconego dochodu, jak również dodatkowych
kosztów poniesionych w celu odzyskania zaufania.

Czytając tytuł tego felietonu, może ktoś
pomyśli znużony, po co kolejny tekst
o energii. Zastanówmy się jednak nad
bardzo obrazowym przykładem. Co się będzie działo,
gdy zabraknie elektryczności przez 2 godziny albo 12?
Nasza cywilizacja bez energii zatrzymuje się. Teza, że
bezpieczeństwo energetyczne stanowi o racji stanu jest
już truizmem, ale dlatego te kwestie wymagają właśnie
częstego nagłaśniania.
Premier Tusk podczas kampanii do PE oraz zaostrzającej się sytuacji na Ukrainie zgłosił na łamach „Financial
Times” propozycje dotyczące wspólnej polityki energetycznej. Media i politycy zasadniczo przychylnie przyjęli tę inicjatywę. Pozostano jednak na powierzchni public
relations i przychylnego odbioru „peregrynacji” Tuska po
stolicach UE w mediach.
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Stołeczne ciepło
w prywatnych rękach

Energia

Energiewende 2.0 –

Katastrofa
trwa nadal

Transformacja
„à la française”

Jak się żyje
z odkrywką

Dwa lata po prywatyzacji
Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
o jej skutkach w rozmowie
z Bartłomiejem Kozkiem
opowiada Piotr Ciompa.

Anna Grodzka,
prof. Ryszard Ciach

Ralf Fücks

O katastrofie w Fukushimie i potrzebie rozwijania energetyki opartej
na odnawialnych źródłach energii w rozmowie z Barbarą Henmi
opowiada były premier
Japonii Naoto Kan.

Ewa SufinJacquemart

Monika Stasiak,
Gosia Włodarczyk

Każdy już chyba słyszał
o Energiewende, czyli
wielkiej
transformacji
energetycznej w Niemczech. Niewielu natomiast
słyszało o transformacji
energetycznej w drugim
największym kraju Unii
Europejskiej, Francji.
O energetyce francuskiej
przysłowiowy
Kowalski
wie jedno: tam rządzi atom,
więc problem jest rozwiązany „na wieki”. Skąd więc u
naszych przyjaciół znad Sekwany pomysł na transformację energetyczną?

Smutna prawidłowość pokazuje, że wiele rzeczy,
które traktujemy jako dowód na potęgę polskiej
gospodarki i którymi chlubimy się przed naszymi
sąsiadami, wcale nie stanowi jakiegoś szczególnego powodu do dumy.
Weźmy choćby wydobycie
węgla brunatnego.

Bartłomiej Kozek: W ciągu ostatnich dwóch lat ceny
ciepła w Warszawie wzrosły o ok. 18 proc. Czy to się
jakoś wiąże z prywatyzacją
miejskiego przedsiębiorstwa
ciepłowniczego – SPEC?
Piotr Ciompa: Oczywiście.
Podwyżki są tym bardziej
bulwersujące, że przed prywatyzacją SPEC miał stabilny zysk i prowadził szerokie inwestycje,
Ciąg dalszy na str.5

w społeczeństwie fair

Jeśli przyjąć, że polityka neoliberalna wyzwala energię i mobilizuje
„aktywnych” ludzi do
intensywnej
działalności i rozwoju, to jednocześnie musimy uznać,
że dobrostan pozostałej
części
społeczeństwa
ulega pogorszeniu.
Konieczna staje się aktywna polityka rządu, aby powstrzymać wzrost społecznego rozwarstwienia
i pogłębianie się przepaści
między bogatymi a biednymi.

Ciąg dalszy na str.3

kontynuacja transformacji

Opinia publiczna śledząca doniesienia na temat
niemieckiej transformacji
energetycznej - Energiewende - ma pełne prawo
odczuwać zawrót głowy.
Gdy jedni przestrzegają
przed dezindustrializacją
i spiralą kosztów, inni chwalą rozwój odnawialnych źródeł energii i miejsca pracy
stworzone w zielonym sektorze. Dla jednych Niemcy
skazują się na energetyczną
izolację, dla innych idą w
forpoczcie globalnej rewolucji energetycznej.
Ciąg dalszy na str.10

Barbara Henmi: Panie
premierze, przyznaje Pan
oficjalnie, że był zwolennikiem energetyki jądrowej.
Katastrofa w elektrowni w
Fukushimie zmieniła Pana
pogląd na tą sprawę. Czy
zmieniło się również podejście japońskiego społeczeństwa do energetyki
jądrowej?

Ciąg dalszy na str.15
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Można by pomyśleć, że polskie ogromne odkrywki –
w Bełchatowie, w Turowie,
wokół Konina i Turka – to
nie lada osiągnięcie.
Ciąg dalszy na str.12
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Zielona polityka i główny nurt – małżeństwo niemożliwe?
Łukasz Moll
Dyskurs zielonej polityki ciągle zawieszony jest między słownikiem używanym przez główny nurt polityki i swoim własnym językiem. Tego napięcia
między starym a nowym nigdzie nie
widać wyraźniej niż w przypadku kwestii związanych
z transformacją energetyczną i ochroną klimatu.
Ruch Zielonych przeszedł długą drogę historyczną.
W polskim kontekście ta ewolucja nie ma większego znaczenia, ponieważ środowiska odwołujące się do jego dorobku, przejęły niejako z zewnątrz idee wypracowane
w toku ponad trzydziestoletniego rozwoju i co najwyżej
dostosowały je do realiów własnych. Od tej historii nie ma
jednak ucieczki. Napięcie między obietnicą autentycznej i
radykalnej zmiany społecznej, która została wyniesiona z
okresu burzliwej działalności antysystemowych ruchów
społecznych w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, a wymogiem zaprezentowania się, jako odpowiedzialny uczestnik
instytucjonalnej sceny politycznej, który wyrósł przed ruchami transformującymi się w partie polityczne (w ramach
tzw. „długiego marszu przez instytucje”), pokutuje w łonie ruchu Zielonych także dzisiaj. I także w Polsce, gdzie
ruch ten ma znacznie krótszą historię i mniejsze polityczne
znaczenie. Ciąg dalszy tej historii i ewentualny przyrost
wpływu polskich Zielonych na politykę zależał będzie od
tego, w jaki sposób rozstrzygnięty zostanie dylemat między wchodzeniem w główny nurt polityki a jego odrzuceniem i zaproponowaniem własnej narracji.
Nie jest to problem wydumany. Daje on o sobie znać
w kluczowych dla Zielonych obszarach polityki. Weźmy
energetykę i klimat – zagadnienia o tyle szczególne, że
mają one nie tylko fundamentalne znaczenie dla dyskursu zielonej polityki, ale nie mogą od nich uciec także partie głównego nurtu. Szczególne także z tego względu, że
różnice między dyskursem ekopolitycznym a tym, co głosi mainstream, zdają się zacierać. Wprawdzie w Polsce nie

mamy do czynienia – wzorem Niemiec- z ogólnym konsensusem, co do niskoemisyjnej energetyki prosumenckiej,
ale mimo to odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, zmiany klimatyczne, trzecia rewolucja przemysłowa, inteligentne sieci energetyczne itd. to tematy zyskujące na znaczeniu w debacie publicznej – i trend ten będzie
się umacniał.
Nie wynika to koniecznie ze wzrastającej świadomości ekologicznej polityków partii parlamentarnych, czy z nagłego
poczucia odpowiedzialności za środowisko przez wielki
biznes. W grę wchodzą tu takie czynniki jak obecność Polski w Unii Europejskiej, której politykę energetyczno-klimatyczną nasze państwo zobligowane jest realizować, czy
śledzenie trendów w gospodarce – a te są takie, że ekologia
przestaje być postrzegana jako zagrożenie dla bogacenia się.
Mało tego, ekotechnologie przez sam biznes zaczynają być
traktowane jako obietnica większych zysków.
Zieloni mogą tą nagłą „zmianę klimatu” wokół swojej agendy energetycznej powitać z zadowoleniem – jako
oznaka wejścia ze swoimi postulatami do mainstreamu
– lub też z obawą i podejrzliwością, która kazałaby wątpić w szczerość przyrostu woli czynienia świata bardziej
uśmiechniętym przez wielki biznes i polityków.
W praktyce politycznej stajemy przed tym wyborem, ilekroć jesteśmy pytani o to, czy źródła odnawialne i lepsza
efektywność energetyczna pozwolą realnie zastąpić paliwa kopalne; czy transformacja energetyczna nie zadusi
wzrostu gospodarczego i nie obniży konkurencyjności gospodarki narodowej; czy wytworzy taką ilość miejsc pracy w nowych sektorach, która zrównoważy, a nawet przewyższy ich ubytek w odchodzących gałęziach gospodarki.
Dysponujemy wieloma ekspertyzami, a także rzeczywistymi przykładami działań, które świadczyłby o tym, że
zielona gospodarka zmieniając wszystko, nie zmieni nic.
Będzie mieli to samo, tylko w większych ilościach i lepszej
jakości – dużo dostępnej energii, dynamiczny wzrost, lepszą konkurencyjność gospodarki, więcej lepszych miejsc
pracy itd. Z drugiej strony mamy do zaoferowania opowieść o daleko idących zmianach, jakie chcielibyśmy uj-

rzeć w naszych społeczeństwach. Że będziemy przekładać „być” ponad „mieć”; że będziemy pracować mniej, ale
żyć pełniej; a do tego wszystkiego będziemy potrzebowali
zużywać znacznie mniej energii, nie będziemy uzależnieni od wzrostu gospodarczego, podporządkujemy gospodarkę ludzkim potrzebom i dostosujemy ją do możliwości
trwania ekosystemów, będziemy umieli dzielić się pracą
społecznie niezbędną, zamiast wszyscy imać się zajęć, bez
których możemy się obejść.
Problem w tym, że gdy ekopolityczne postulaty wchodzą do mainstreamu, podlegają przekładowi na język systemu, który pierwotnie chciałby zakwestionować u jego
podstaw. I tak na przykład transformacja energetyczna,
która miała oznaczać rozwój „czystej energetyki” prosumenckiej (gospodarstwa domowe, społeczności), staje się
przede wszystkim bodźcem rozwojowym dla firm energetycznych i kartą przetargową w geopolitycznej rozgrywce.
W efekcie podmioty, których władzę transformacja energetyczna miała osłabić – korporacje energetyczne i państwa – budują ją na nowej bazie materialnej. W słowniku,
jakim mówi główny nurt polityki nigdy nie będzie miejsca na wszystkie słowa klucze z dyskursu zielonej polityki.
A te, które zostają do niego przemycone, zmieniają swoje
znaczenie – często nie do poznania.
Dlatego za każdym razem, gdy jesteśmy pytani o to, czy
wiatraki i panele społeczne sprawią, że damy biznesowi
energetycznemu okazję do tego, by zarabiał jeszcze więcej,
albo, że będziemy jeszcze skuteczniej rywalizować na arenie geopolitycznej – powinniśmy zastanowić się, czy aby
na pewno chcemy udowadniać, że tak będzie. Czy jesteśmy
gotowi na taki kompromis z mainstreamem, w którym możemy wprawdzie coś załatwić, ale za cenę uładzenia – a czasem zdradzenia – naszych własnych pryncypiów?
Łukasz Moll – doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje
się teorią społeczną

Trzecia rewolucja przemysłowa
Piotr Kozak
Jeremy Rifkin, amerykański ekonomista i politolog, doradca m.in. Angeli Merkel i Romano Prodiego oraz autor bestsellerów Koniec pracy czy Europejskie
marzenie. Z jednej strony nazywany wizjonerem i duchowym ojcem przemian energetycznych w Europie, z drugiej, najbardziej znienawidzonym człowiekiem w nauce.
W 2011 roku ukazała się jego The Third Industrial Revolution
(Trzecia rewolucja przemysłowa, Katowice 2012), w której Rifkin zapowiada rewolucję w gospodarce i społeczeństwie.
Główna przesłanka książki wydaje się oczywista. Wyczerpują się paliwa kopalne, w tym ropa naftowa, technologie nimi napędzane stają się coraz bardziej przestarzałe.
Wynika to m.in. z faktu, że paliwa kopalniane są „elitarnymi” i ograniczonymi źródłami energii. Ich eksploatacja
wiąże się z powstaniem chroniących je, dużych inwestycji
przemysłowych oraz militarnych oraz ze stałym, geopolitycznym zarządzaniem zapobiegającym ich szybkiemu
wyczerpaniu. Wymagają one również ogromnego zaangażowania kapitału oraz centralizacji produkcji i dystrybucji,
co jest sprzeczne z efektywnością działania systemu jako
całości. Co więcej, gospodarka oparta na paliwach kopalnianych doprowadza do dewastacji przyrody, nie jest w
stanie poradzić sobie z problemem bezrobocia oraz wpędza w nędzę i głód miliony ludzi na świecie. Wydaje się
więc, że czas Drugiej rewolucji przemysłowej dobiegł końca. Można byłoby powiedzieć: „nareszcie”, ale do tego potrzebna byłaby nam wiedza, jaki będzie nowy ład.

Energetyczny Internet
Żeby dowiedzieć się, co nastąpi po Drugiej rewolucji przemysłowej, należy zadać pytanie, co nastąpiło przed nią i doprowadziło do jej wywołania. Hipoteza zaproponowana przez
Rifkina głosi, że motorem zmian w społeczeństwie i gospodarce jest mariaż technologii komunikacyjnych i energetycznych. Pierwsza rewolucja przemysłowa miała zatem miejsce
w momencie rozwoju technologii opartych na maszynach
parowych, które zbiegły się w czasie z rozwojem technologii komunikacyjnych opartych na druku, umożliwiających
m.in. powstanie szkół publicznych oraz powstanie „piśmiennej” siły roboczej. Druga rewolucja przemysłowa bazowała,
z jednej strony, na rozpowszechnieniu się w wieku XX elektryczności oraz takich narzędzi komunikacyjnych jak telefon,
radio czy telewizja, które doprowadziły do powstania kultury masowej, z drugiej, na rozwoju technologii opartych na
ropie naftowej oraz silniku spalinowym. To, co nadchodzi,

czyli Trzecia rewolucja przemysłowa, bazuje z kolei na mariażu technologii internetowych oraz odnawialnych źródeł
energii. Doprowadzi to zdaniem Rifkina do zmiany sposobu produkcji i dystrybucji energii. W XXI wieku miliony ludzi będzie produkowało zieloną energię w swoich domach
i miejscach pracy oraz będzie się nią dzielić w „energetycznym Internecie” na podobnej zasadzie, na jakiej dzielimy się
informacjami przez Internet. W konsekwencji dojdzie do demokratyzacji dostępu do energii, co zmieni też sposób zorganizowania społeczeństwa i polityki, które w dobie Trzeciej
rewolucji przemysłowej przyjmą postać sieci.

Pięć filarów rewolucji
Nowy ład, który ma doprowadzić do pobudzenia gospodarki,
utworzenia nowych miejsc pracy i przedefiniowania dotychczasowych stosunków społecznych, uzależniony jest, według
Rifkina, od zaistnienia pięciu podstawowych warunków. Co
istotne, muszą one zaistnieć jednocześnie, aby konstrukcja
Trzeciej rewolucji przemysłowej mogła się utrzymać. Pierwszym i drugim filarem jest przejście do energii ze źródeł odnawialnych oraz wyposażenie budynków w mikroinstalacje
umożliwiające pobieranie odnawialnej energii. Po trzecie, muszą rozwinąć się technologie umożliwiające magazynowanie
wyprodukowanej energii, np. pod postacią wodoru. Po czwarte, należy wykorzystać technologie internetowe do przetransformowania sieci energetycznych w „energetyczny Internet”,
działający na zasadzie klasycznego Internetu. Idea jest prosta:
jeżeli pojedyncze budynki generują niewielkie nadwyżki wyprodukowanej energii, to już miliony takich budynków mogą
sprzedawać swe nadwyżki z powrotem do sieci i dzielić się nią
z innymi użytkownikami. Piątym warunkiem jest przekształcenie środków transportowych w pojazdy na prąd, mogące
kupować i sprzedawać „zieloną energię”. Powiązanie tych pięciu warunków, to jest przestawienia się na zindywidualizowaną produkcję i magazynowanie zielonej energii, jej dystrybucję za pomocą Internetu oraz jej wykorzystanie w transporcie,
otwiera drogę do Trzeciej rewolucji przemysłowej.

Zielona demokracja
Dzięki zindywidualizowanemu sposobowi produkcji i dystrybucji energii, a co najważniejsze, dzięki nieograniczonemu
dostępowi do niewyczerpywalnych źródeł energii możliwe
staje się, według Rifkina, przedefiniowanie dotychczasowego modelu gospodarki i polityki. Demokratyzacja źródeł
energii umożliwia demokratyzację samego społeczeństwa,
ponieważ każdy może być w nowym systemie producentem
i dystrybutorem energii. Pozyskiwanie energii nie będzie
skupione w rękach korporacji, ale będzie rozproszone pośród
milionów lokalnych punktów. Nie będą potrzebne wysokokapitałowe i kosztowne dla środowiska inwestycje takie jak
elektrownie węglowe, czy kopalnie odkrywkowe. Co więcej,

dzielenie się energią poprzez „elektryczny Internet” umożliwi optymalizację produkcji energii i zrównoważenie gospodarki, wzmacniając dodatkowo mechanizmy kooperacji
w społeczeństwie. Trzecie rewolucja przemysłowa ustanowi
również nowy model organizacyjny dla niezliczonej liczby
nowych form biznesowych oraz doprowadzi do sprawiedliwszego podziału wygenerowanego bogactwa.
Czy Trzecia rewolucja przemysłowa jest możliwa? Odpowiednie technologie już mamy. Wszystko w rękach wyborców i polityków. Czy Trzecia rewolucja przemysłowa nastanie? To zależy od tego, czy mamy Rifkina za wizjonera,
czy za najbardziej znienawidzonego człowieka w nauce.
Piotr Kozak - filozof, tłumacz i publicysta. Doktorant w
INstytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, publicysta m.in. w Zielonych Wiadomościach, Dzienniku Opinii oraz w Le Monde diplomatique
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Energia w społeczeństwie fair
Anna Grodzka,
prof. Ryszard Ciach,
Ciąg dalszy ze str.1
Obie te warstwy powstają kosztem
warstwy średniej, której istnienie
jest zasadniczym warunkiem prawidłowo rozwijającego się państwa.
Podstawą polityki państwa powinna być zasada, że dochody ludności
uboższej winny rosnąć szybciej niż
ludności zamożnej. Pozwoliłoby to
również lepiej wykorzystać potencjał gospodarczy Polski.

Rozwarstwienie a polityka
energetyczna
W przypadku polityki energetycznej przyczyną zjawiska skutkującego powiększaniem się rozwarstwienia
społecznego
jest
„zawłaszczenie” pewnych źródeł
energii (złoża ropy naftowej czy
gazu ziemnego) np. przez koncerny
krajowe i międzynarodowe. Polska
jest przykładem kraju, w którym
polityka energetyczna jest w rękach
lobby paliwowo-energetycznego.
Oznacza to, że właściciel czy dysponent źródeł energii może dyktować
cenę, a odbiorca musi ją płacić.

ska importuje aż 55% potrzebnej jej
energii, z tendencją do wzrostu tego
importu nawet do 70%. Stąd obecne
w unijnej polityce dążenie do oparcia się w większym stopniu na OZE.
Polska pod wpływem swojego lobby paliwowo-węglowego już kilkakrotnie wetowała projekty bardziej
ambitnego promowania przez Unię
Europejską energetyki odnawialnej.

Weta te uzasadniano obroną polskiego węgla. Obrona ta sprawia
wrażenie nieracjonalnej w sytuacji, gdy importujemy 15% węgla
i inwestujemy w nowe elektrownie węglowe. Jeśli do tego dodamy
opłaty za emisję CO2, to musi się to
odbić na wzroście cen energii elektrycznej, który pokryją odbiorcy.
Alternatywą byłoby postawienie na
OZE, ale ich rozwój jest jak dotąd
skutecznie hamowany. Widać to w
odwlekaniu prac nad nowoczesną i
skuteczną ustawą o OZE, jak też w
rozpowszechnianiu opinii, że jest to
droga i nierealna metoda uzyskiwania energii. Zaprzecza temu przykład Niemiec, które w roku 2011 zarobiły na OZE 11,2 mld euro.

Wynik ten był tak zachęcający, że
opracowano kilka metod całkowitego przejścia gospodarki Niemiec
na energię odnawialną. Jena z nich
opracowana przez redakcję „Photon” podaje jako ostateczny rezultat:
• przejście takie możliwe już w
2030 r.,
• cena prądu będzie poniżej
ceny obecnej,
• warunki techniczne: oparcie
się na: 70% energii wiatrowej
oraz 30% energii słonecznej.

Ile wydajemy na atom
Oczywiście symulacje niemieckie
zakładają całkowitą rezygnację z
energetyki jądrowej. Polskie lobby paliwowo-energetyczne, chcące mieć dalej w swoich rękach
zasadnicze źródła energii, preferuje budowę elektrowni jądrowej,
mimo że obecnie inwestycja taka
jest ekonomicznie nieopłacalna.
W odpowiedzi na interpelację poselską Anny Grodzkiej (nr 19289),
wnioskującej o podanie aktualnych
kosztów takiej budowy, Minister-

Wyjściem z tej sytuacji jest oparcie polityki energetycznej na energii, której źródeł nie można zawłaszczyć. Właściwość taką mają
odnawialne źródła energii (OZE),
a polityka oparcia się na OZE nazywana jest demokracją energetyczną. Chodzi przede wszystkim
o energię wiatrową i słoneczną.
Obok elektrowni słonecznej czy
wiatrowej można zbudować inne
tego typu konkurencyjne elektrownie, co może obniżyć cenę prądu.

stwo Gospodarki powołało się na
nieaktualne dane z OECD z 2010 r.
Dane te nie przypadkiem opublikowane są w roku poprzedzającymi katastrofę elektrowni jądrowej
w Fukushimie (2011), od kiedy to
koszty inwestycyjne i eksploatacyjne budowy elektrowni jądrowych
znacznie wzrosły. Natomiast aktualne dane z 2013 r. według Agencji
Rynku Energii oraz prof. Andrzeja
Strupczewskiego wskazują, że obecnie cena inwestycyjna 1 MW prądu
z elektrowni jądrowej wynosi ok.
4,5 mln euro i jest co najmniej 3 razy
wyższa niż 1 MW prądu z elektrowni słonecznych czy wiatrowych.
Również koszty eksploatacyjne prądu z elektrowni jądrowej, zawierające koszty zagospodarowania odpadami promieniotwórczymi (ok.
30-40% kosztów inwestycyjnych)
oraz koszty paliwa (ok. 10-15% kosztów inwestycyjnych) znacznie przewyższają koszty eksploatacyjne elektrowni słonecznych czy wiatrowych,
ponieważ słońce czy wiatr nie pobierają opłat. Należy też pamiętać, że
w czasie kilkunastoletniego okresu
budowy elektrowni jądrowej nowe
rodzaje OZE jak fotowoltaika czy
nowe metody magazynowania prądu elektrycznego będą się dalej rozwijać i stanowić coraz większą konkurencję dla energetyki jądrowej.

Następna teza, że farmy wiatrowe
i elektrownie słoneczne cechuje „konieczność dotowania niezapewniająca zwrotu z inwestycji’’, świadczy
o nieznajomości praktyki stosowania OZE. Oficjalne dane z Niemiec
informują, że gospodarka niemiecka zarobiła na wprowadzaniu OZE
11,3 mld euro w 2010 r. Coroczne zarabianie na OZE ok. 11 mld
euro oraz zatrudnienie dodatkowo
w OZE ok. 450 tysięcy pracowników powinno być znane ministerstwu i uwzględniane w założeniach
naszej polityki energetycznej.

Odnawialne źródła energii są, co
istotne, własnym krajowym źródłem energii. Dziś Unia Europej-

Stwierdzenie ministerstwa o braku
zwrotu kosztów inwestycji w OZE
można natomiast bez wahania odnieść do kosztów zainwestowanych
w promocje i przygotowania do budowy elektrowni jądrowej. Koszty te wynoszą według informacji
z Ministerstwa Gospodarki już ok.
370 mln zł. Nasuwa się pytanie: kto
decyduje o tych rosnących wydatkach? Na co PGE S.A. wydała ponad 98 mln zł?
Na kwotę tę składają się m.in. wysokie wynagrodzenia dwóch nowo
powołanych spółek: PGE EJ1 oraz
PGE EJ. Obie spółki zajmują się
przygotowaniem inwestycji w elektrownie, natomiast PGE EJ dodatkowo buduje kapitał intelektualny.
Zarządy obu spółek są identyczne,
zakresy pracy podobne, jedynie wynagrodzenia są oddzielne i wysokie.
Zarobki prezesa obu spółek, byłego
ministra skarbu, Aleksandra Grada
wynoszą w spółce PGE EJ1 41 468
zł, a w spółce PGE PGE EJ 13 818 zł.
Zarobki pozostałych członków zarządów obu tych spółek są równie
wysokie i wynoszą ok. 40 tys. zł.

Lobby czy dobro ogółu?

Znamienne, że odpowiedź na interpelację poselską nr 19289 podpisała prof. Hanna Trojanowska, Pełnomocnik Rządu ds. Energii Jądrowej.
Wyjaśnia to częściowo powoływanie się w tym piśmie na dane nieaktualne, ale korzystne dla energetyki
jądrowej, jak też pomijanie danych
korzystnych dla OZE. Stwarza to
wrażenie, że Ministerstwo Gospodarki traktuje OZE jako konkurenta,
a nie partnera, zaś polityka energetyczna rządu podporządkowana jest
interesom różnych sektorów lobby
paliwowego, a nie rozwojowi państwa i społeczeństwa.
Anna Grodzka, posłanka na
sejm RP, prof. Ryszard Ciach,
Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Jaka solidarność energetyczna - polska czy europejska?

Radosław Gawlik

Ciąg dalszy ze str.1
Merytoryczna dyskusja o istocie tych
propozycji właściwie się nie odbyła.
Główne partie polityczne również
niczym się tu nie wyróżniły.
Tylko partia Zieloni w maju bieżącego roku oceniła obszernie
i krytycznie kolejne propozycje
premiera*. Warto fragmenty tych
ocen przytoczyć, ponieważ komentarz merytoryczny jest tutaj
niezbędny.
W swojej propozycji premier wzywa
Stary Kontynent do wspólnego negocjowania kontraktów energetycznych z Rosją i zaangażowania Komisji Europejskiej w te negocjacje.
Zieloni komentują: „To dobry postulat. Premier apeluje o więcej
unijnej solidarności energetycznej.
Ale wezwanie takie jest bardzo
problematyczne w państwach UE,
które prowadzą własną politykę
energetyczną, szczególnie wobec
dużych eksporterów surowców,
właśnie takich jak Rosja. Wezwanie to jest także bardzo problematyczne z innego punktu widzenia.
Rząd Tuska bowiem od czterech
lat pokazuje skrajnie niesolidarne
podejście do polityki energetyczno-klimatycznej, samotnie wetując
zamierzenia UE. Premier powinien
najpierw dostrzec belkę w swoim
oku i chcąc wiarygodnie przemówić w sprawie wspólnej polityki
energetycznej, odnieść się do naro-

dowej polityki energetycznej swego rządu. Ponieważ to właśnie jego
polityka paraliżuje solidarność UE
w materii energii i klimatu.” (podkreślenie autora)
Inicjatywa premiera byłaby niewątpliwie dużo bardziej wiarygodna i miała szanse na powodzenie, gdyby była spójna z
dotychczasowym
stosunkiem
rządu do polityki energetyczno-klimatycznej UE.
W kolejnej propozycji premier Tusk
proponuje budowę zupełnie nowej,
odpowiedniej dla obecnych wyzwań infrastruktury energetycznej
na naszym kontynencie.

UE od wielu lat buduje swoją politykę (solidarność) energetyczno-klimatyczną. Większość państw
członkowskich to dziś „wielki plac
budowy” nowej odnawialnej, zdecentralizowanej energetyki, nie emitującej gazów cieplarnianych. W tej
sytuacji pojawia się premier Polski,
który ogłasza, że chce zbudować
nowy plac budowy oparty na węglu, mówi: „Chodźcie z nami!”. Jak
to może być odczytane w pozostałych państwach UE?
Zieloni piszą: „Tusk jest w unijnych zamierzeniach zawalidrogą. Nowa infrastruktura jest potrzebna do odchodzenia od paliw
kopalnych, od węgla, który powoduje ocieplenie klimatu, oraz
do inwestowania w efektywność
energetyczną i odnawialne energie. Jednym z celów wspólnej po-

lityki
energetyczno-klimatycznej UE i Mapy Drogowej do 2050
roku, którą polski rząd jako jedyny
w 2011 roku zawetował, było uniezależnienie się od importu surowców energetycznych spoza Unii.”
Zieloni na koniec sarkastycznie
proponują, aby urzędnicy rządu
czytali w całości unijne dokumenty, które wetują.
Jako kolejny fundament europejskiego bezpieczeństwa energetycznego szef rządu przedstawia
pełne wykorzystanie posiadanych przez Europejczyków złóż
paliw kopalnych.

Partia Zieloni komentuje to dosadnie: „Pomysł zawrócenia UE na
ścieżkę wykorzystania XIX-wiecznych paliw nieodnawialnych to
misja stracona. Ta krucjata się nie
powiedzie. Im szybciej rząd Polski to zrozumie, tym mniej strat
dla kraju i tym większa szansa
na osiągniecie celów prawdziwej
niezależności energetycznej, solidarności i powiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Paliwa
kopalne – węgiel, ropa, gaz – muszą być traktowane jako paliwa
przejściowe przez najbliższe 30-40
lat do momentu osiągnięcia pełnej
niezależności energetycznej. Ten
czas jest potrzebny Polsce i światu
dla rozwoju oszczędnych technologii odnawialnych. Nie wolno go
zmarnować.
Niezależnie od weta Polski, kraje
UE idą tą drogą, aby za 35 lat oprzeć

się w 90-95 % na zdecentralizowanych i odnawialnych źródłach. Budowanie przyszłości na spalaniu
węgla czyni z nas skansen technologiczny Europy, powoduje odcięcie
się od innowacyjnych technologii i
nowych miejsc pracy.
Dziś wyzwaniem nie jest alternatywa „czysta planeta albo bezpieczny dostęp do surowców
energetycznych”. To echa myślenia z ubiegłego stulecia.”
Następny proponowany fundament nowego, energetycznego
ładu, to według Donalda Tuska
zacieśnienie współpracy z naszymi partnerami z innych części
świata (m.in. USA i Australii).

Premier choć jest stosunkowo młody, myśli po staremu. Polacy lubią
być samodzielni. Obecnie wracają
czasy lokalnej, prosumenckiej energetyki. Niezależność energetyczna
tkwi w nas samych. Węgiel wydobywany w Polsce stanowił i stanowić będzie jeszcze jakiś czas jej fundament. Ale to się skończy w ciągu
20-30 lat. Politycy przypochlebiając
się górnikom za nasze pieniądze,
nie chcą spojrzeć prawdzie w oczy,
że zasoby węgla kamiennego możliwe technicznie do wydobycia skończą się w tym pokoleniu. Zasobem
ważniejszym stają się dziś w Polsce
i świecie zasoby odnawialne: słońce,
wiatr, biomasa, geotermia itd.
„Musimy postawić na efektywną
energetycznie gospodarkę: wydajny energetycznie przemysł i ener-

gooszczędne budownictwo. Warunkiem odejścia od węgla jest
powstanie odnawialnych źródeł
energii z technologiami magazynowania energii cieplnej czy elektrycznej. Sprowadzając gaz z USA czy
Australii, konserwujemy jedynie
stare struktury przemysłowo-energetyczne. Tkwimy w zależnościach
niszczących klimat i rzeczywistą
zmianę, a także podmywających europejską solidarność energetyczną.”
Można odnieść po raz kolejny wrażenie, że rząd i premier nie czytają dokumentów Komisji Europejskiej, które sami wetują. Szkoda,
może bylibyśmy bliżej rzeczywistej niezależności energetycznej.
W marcu 2014r. Komisja złożyła
nowe propozycje energetyczno-klimatyczne (na ten „wielki plac
budowy”). Ocenia w nich, że redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40% (licząc od 1990 roku),
zwiększenie produkcji energii
z OZE do 30% oraz przyjęcie ambitnego celu w dziedzinie efektywności energetycznej, mogłoby
do 2050 roku zmniejszyć import
surowców aż o połowę.
Radosław Gawlik – prezes Stowarzyszenia
Ekologicznego
EKO-UNIA, były wiceminister
środowiska, poseł trzech kadencji; Sejmu, współtworzył ważne
dla ekologii akty prawne, w tym
zapis o zrównoważonym rozwoju w Konstytucji RP. W latach
2011-2013 był przewodniczącym
Partii Zieloni
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Kopać i spalać węgiel – wizja Tuska na XXI wiek
Radosław
Gawlik

Komisja Europejska pod koniec
stycznia br. opublikowała Białą
Księgę dotyczącą polityki energetyczno-klimatycznej. Zawarto w niej
dwa cele, które mają zostać osiągnięte do 2030 r.: redukcja CO2 do 40%
oraz wzrost udziału OZE w rynku
energii do 27% w stosunku do poziomu z 1990 r. Warto przypomnieć,
że rząd Polski – poprzez trzykrotne
zgłoszenie weta – przyczynił się do
opublikowania dokumentu w obecnym kształcie. Dokumentu, który
pierwotnie był proponowany jako
„Mapa drogowa” do 2050 r.
W dyskusji zabrała głos Koalicja
Klimatyczna, związek 23 znaczących polskich organizacji ekologicznych, wskazując, że te cele Komisji Europejskiej i tak są bardzo
mało ambitne. Koalicja wskazuje
na dane pochodzące od samej Komisji, mówiące, że w sytuacji kontynuowania już przyjętych rozwiązań w Europie w 2030 r. udział OZE
będzie wynosił 24%. To oznacza, że
Komisja poprzez wdrożenie nowych działań proponuje zwiększenie udziału OZE o zaledwie 3%. To
raczej niewiele! Podobnie wygląda
sytuacja redukcji CO2. Utrzymanie
obecnego trendu gospodarki i polityki energetyczno-klimatycznej w
Europie przyniesie w 2030 r. redukcję dwutlenku węgla o 32% w stosunku do 1990 r. Zatem Komisja
proponuje efektywne, dodatkowe
działania oznaczające redukcję CO2
o następne 8%. Taki postęp wydaje
się dość skromny.

Stać nas na więcej
Koalicja Klimatyczna proponowała
podniesienie powyższych wielkości
do 55%, jeśli chodzi o redukcję CO2,
oraz 45% w przypadku udziału
OZE. Dodatkowo sugerowała, aby
Unia przyjęła wiążący cel dotyczący
efektywności energetycznej, określający jej poprawę o 40% (podwojenie tego, co planujemy na 2020 r.).
Podkreślić tu należy, ze względu
na nasze doświadczenia, sformułowanie „cel wiążący”. Polska ustawa
o efektywności energetycznej, która pełni obecnie funkcję wyłącznie
edukacyjną, jest martwa, jeśli chodzi
o konkretne rozwiązania. Nie przynosi żadnego postępu w kraju, którego energochłonność gospodarki
jest niemal cztery razy większa niż
Niemiec i dwa razy większa w stosunku do pierwszych 15 państw

członkowskich UE. Kraju, którego
rząd nie tak dawno zadeklarował
wsparcie budowy węglowej elektrowni Opole oraz pierwszej elektrowni atomowej ze środków podatników!
Proponowane przez Komisję i naszą
Koalicję cele stanowią średnie wielkości dla całej UE. To oznacza, że
w rzeczywistości jedne kraje przyjmą i uzyskają lepsze, a inne gorsze
rezultaty. Związane to będzie np.
ze strukturą energetyczną danego kraju, jego zamożnością i możliwościami wsparcia ze wspólnego
unijnego budżetu. Co ciekawe, Koalicja Klimatyczna w oparciu o dostępne ekspertyzy naukowe wyliczyła, jakie są realne cele dla Polski
na 2030 r. Warto zauważyć, że ani
rząd, zgłaszając weto wobec unijnej
polityki klimatycznej, ani niektórzy
naukowcy i publicyści, apelujący o
jego zgłoszenie, nigdy nie pokazują podobnych wyliczeń, mówiąc jedynie, że taka polityka „jest dla nas
nierealna”.
Otóż w odniesieniu do redukcji
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych badania wykonane przez
Instytut Badań Strukturalnych wykazały, że Polska do 2030 r. może
zmniejszyć emisję do poziomu 210
Mt CO2eq, co oznacza ograniczenie emisji o 53% w stosunku do
roku 1990. W odniesieniu do rozwoju OZE w perspektywie 2030 r.
możliwe jest natomiast osiągnięcie
28,4-procentowego udziału OZE
w zużyciu energii finalnej.
Jeśli chodzi o poprawę efektywności, to – według szacunków
Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii – do 2030 r. można osiągnąć zmniejszenie zużycia energii finalnej o 25%, i to bez
wprowadzania
dodatkowych
działań, a jedynie kontynuując
obecną politykę w tym zakresie.
Te dane świadczą, iż spokojnie
możemy się włączyć we wspólną politykę klimatyczną UE, bo
redukcje i tak mają miejsce. Możemy negocjować i wynegocjować wielkości tych redukcji. Po co
nam samotne weto i skazywanie
się na rolę „skamieliny” w UE?

Kto naprawdę stawia na
efektywność?
Warto w tym miejscu skomentować raport Climate Strategies
(zarejestrowanej w Londynie organizacji pozarządowej skupiającej ekspertów z różnych krajów,
zajmujących się ekonomiczną
i polityczną analizą europejskiej i
światowej polityki klimatycznej),
w którym stwierdzono, że to inno-

wacyjność i efektywność energetyczna, a nie ceny energii decydują
o konkurencyjności Unii Europejskiej. Jego autorzy zauważają, że
w 2013 r. już w 66 państwach świata funkcjonowały taryfy gwarantowane na sprzedaż prądu z energii
odnawialnej (coś, co przeraża nasz
rząd i państwowe monopole energetyczne), tj. sprawdzony sposób
dający stabilne podstawy do rozwoju tego sektora. W niektórych
krajach zaczął się boom w przemianie gospodarki na niskowęglową. Przykładowo Indie, Tajlandia czy Chiny stały się liderami w
zmniejszaniu
energochłonności
produkcji cementu, która w skali
świata odpowiada aż za 5% emisji CO2. W 2012 r. aż 70% nowych
mocy w elektrowniach wiatrowych zainstalowano poza Unią.
Liderami w sprzedaży samochodów elektrycznych są Stany Zjednoczone, Japonia i Chiny.
Wydatki na energię w stosunku do PKB są w Europie na podobnym poziomie co w Stanach
Zjednoczonych czy w innych gospodarkach będących głównymi
konkurentami UE. W przypadku
Niemiec dla 92% przedsiębiorstw
koszty energii stanowią średnio
tylko 1,6% wszystkich kosztów.
W Polsce te koszty są niewątpliwie większe, bo nasz „liberalny”
rząd, w przeciwieństwie do Niemiec, podtrzymuje swoich monopolistów energetycznych. Dlatego straszenie biznesu wzrostem
cen energii w Polsce to straszenie
samych siebie. Podtrzymujemy
monopol węglowy i terytorialny
czterech koncernów, mamy drogie (nie)bezpieczeństwo energetyczne i nie dopuszczamy dopłat
do OZE, bo wzrosną nam ceny
energii. Ta logika jest bałamutna,
szczególnie w kontekście sankcjonowania tzw. współspalania węgla i biomasy przez państwowych
monopolistów. W ostatnich latach
podatnicy zasponsorowali im dotacje w wysokości 12 mld zł w
formie „zielonych certyfikatów”.
Nie uchwalamy ustawy o OZE,
nie rozwijamy tego sektora, który
wszędzie dookoła już się rozwija,
ale wspieramy państwowe monopole węglowe w aferalnym procederze współspalania. To kwintesencja polityki klimatycznej rządu,
która ma być kontynuowana. W
nowej ustawie o OZE zręcznie
podtrzymuje się współspalanie –
polski „wynalazek”, niestosowany
nigdzie indziej w Europie.
Tymczasem eksperci Climate Strategies przekonują, że
Unia powinna nadal przodować
w walce ze zmianami klimatu,

Fot: Flickr.com by Salvador Hevia
gdyż zwiększy to jej bezpieczeństwo energetyczne, przyciągnie
długofalowe inwestycje i zapewni wzrost innowacyjności, która z kolei przełoży się m.in. na
wzrost zatrudnienia.

Jest lipiec 2014
Rząd nie powiedział otwarcie „Nie”
celom UE. Ale nie zmienił też ani
trochę swojej polityki energetycznej.
Gorzej – premier oficjalnie mówi o
subwencjonowaniu z kieszeni podatników górnictwa i budowy elektrowni węglowych. W strategii
solidarności energetycznej, którą
lansuje Tusk w Europie, nie istnieją
odnawialne źródła energii. Kopać
węgiel z narażeniem życia górników na głębokości 1000 m i spalać
go – dobrze, korzystać z bezpłatnych, nieograniczonych zasobów
słońca i wiatru- źle. Można zadawać sobie pytanie, czy to podejście
to głupota, czy sabotaż ?
Ponownie pojawia się kwestia, jak
długo rząd RP może prowadzić
swoją politykę energetyczną dyktowaną przez monopole energetyczne, opartą na węglu, a jednocześnie

blokować lub pozorować działania na rzecz oszczędzania energii,
uchwalenia ustawy o OZE oraz polityki
klimatyczno-energetycznej
UE. Podczas interesującej debaty
na ten temat w TOK FM1 wyrażono opinię, że może, ale zaczniemy
coraz bardziej odstawać, stając się
skansenem i tracąc konkurencyjność. Kiedy władza to usłyszy?
Źródło: Audycja „Nowe cele klimatyczne UE na 2030 – ponowne weto Polski?”, TOK FM, http://
eko.org.pl/ (dostęp: 27.03.2014).
Artykuł zaktualizowany w stosunku
do tekstu opublikowanego w Przeglądzie Komunalnym w kwietniu br.
Radosław Gawlik – prezes Stowarzyszenia
Ekologicznego
EKO-UNIA, były wiceminister
środowiska, poseł trzech kadencji; Sejmu, współtworzył ważne
dla ekologii akty prawne, w tym
zapis o zrównoważonym rozwoju w Konstytucji RP. W latach
2011-2013 był przewodniczącym
Partii Zieloni

Fot: Flickr.com by I’m Rich
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Stołeczne ciepło
w prywatnych rękach

Fot: Flickr.com by Kuba Bożanowski
Dwa lata po prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o jej skutkach w rozmowie z Bartłomiejem Kozkiem
opowiada Piotr Ciompa.
Ciąg dalszy ze str.1
mimo że miał najniższe ceny za
ciepło wśród dużych miast w Polsce. Wskaźnik awaryjności na 1 km
sieci należał do najniższych, a zatrudnienie mieściło się w średniej
dla branży, w której blisko połowa
przedsiębiorstw tego typu w dużych miastach jest już prywatna.
BK: Przed prywatyzacją Ratusz
zapewniał, że podwyżki nam nie
grożą.
PC: Hanna Gronkiewicz-Waltz
obiecywała, że podwyżek nie będzie, a jeśli już to minimalne, bo
wszystkiego dopilnuje Urząd
Regulacji Energetyki. Zwróćmy
jednak uwagę, iż Urzędowi jeszcze trudniej niż zabezpieczyć nas
przed podwyżkami monopolisty jest dopilnować jakości jego
usług. Sukcesywne obniżanie
temperatury o ćwierć stopnia Celsjusza to są ogromne oszczędności kosztem odbiorców.
Hanna Gronkiewicz-Waltz ignorowała te argumenty, a media nie
zadawały jej trudnych pytań. Na
sesji Rady przedstawiała wyliczenia, że w spółkach sprywatyzowanych ceny ciepła rosły wolniej niż w komunalnych. Tyle,
że w wyliczeniu nie uwzględniono Gdańska, gdzie prywatny dostawca dyktuje najwyższe
ceny oraz Krakowa, gdzie miejska spółka dostarczała najtańsze
obok warszawskiego SPEC ciepło
w Polsce. Po uwzględnieniu tych
miast wynik byłby odwrotny!
Pani prezydent chwaliła Dalkię
za umiarkowane podwyżki cen
ciepła w Poznaniu. Tyle, że Dalkia miała tam ok. 40% udziału
w rynku, więc porównanie z warszawskim monopolistą jest ma-

nipulacją. Sama Hanna Gronkiewicz-Waltz w przeznaczonym dla
potencjalnych inwestorów Memorandum Informacyjnym tak
zachwalała SPEC: „Brak konkurencji bezpośredniej, słaba pozycja konkurentów substycjonalnych, głównie dzięki rosnącym
cenom gazu i energii elektrycznej,
niezachwiana pozycja naturalnego monopolisty i wysokie bariery wejścia na rynek ciepłowniczy otwierają przed Spółką dobre
perspektywy rozwoju na przyszłość”. Czytaj: podaję wam na
patelni mieszkańców, których będziecie mogli rąbać podwyżkami.
BK: Dlaczego URE zatwierdził te
podwyżki?
PC: Wyjaśnienia można szukać
w sprawozdaniach finansowych
SPEC sprzed i po prywatyzacji.
Jedną z podstaw zatwierdzenia
taryf przez Urząd Regulacji Energetyki są sprawozdania finansowe
wnioskodawcy – im niższe osiąga
wyniki, tym większa szansa na zatwierdzenie przez URE wyższych
taryf. Dlatego wielu wnioskodawców tak prowadzi zapisy księgowe, by poprzez wejście w „papierową” stratę wykazać konieczność
większych podwyżek.
Sprawozdania finansowe SPEC
za 2011 r. również mogą wskazywać na takie działania. Otóż na
dzień 30 czerwca 2011 zysk netto
wówczas jeszcze miejskiej Spółki
wyniósł 42,0 mln zł, natomiast na
dzień 31 grudnia 2011 tylko 16,7
mln zł (rok wcześniej SPEC S.A.
osiągnął 62,3 mln zł zysku netto), co oznacza, że w drugim półroczu, kiedy to zmienił się dominujący właściciel, Spółka poniosła
stratę w wysokości 25,3 mln zł.
Taki drastyczny spadek zysku w
tak krótkim okresie może świadczyć o świadomym kursie na
stratę celem uzasadnienia konieczności podwyżek taryf i chęci płacenia niższych podatków,
kosztem m.in. budżetu miasta.

BK: Miasto nic nie może
z tym zrobić?
PC: Warto postawić pytanie o działania władz
miasta nadal posiadającego tzw. „złotą akcję” oraz
przedstawicieli w radzie
nadzorczej w zakresie
kontroli zgodności z prawem poczynań obecnych
władz spółki a także zabezpieczenia mieszkańców przed nieuzasadnioną podwyżką cen energii cieplnej.
Jednym z instrumentów kontrolujących wzrost cen na ciepło
miał być przewidziany w umowie prywatyzacyjnej tzw. Komitet Strategiczny po połowie obsadzany przez miasto i Dalkia
Polska S.A.
BK: I komitet tego nie dopilnował?
PC: Hanna Gronkiewicz-Waltz
wyznaczyła miejskich członków
komitetu grubo ponad rok po prywatyzacji dopiero po tym, jak zaalarmowałem radnych PiS o jej
bezczynności. Ale Dalkia już zdążyła tę podwyżkę przeprowadzić.
BK: Ma pan satysfakcję z tego,
że zaczynają się potwierdzać zastrzeżenia wobec tej prywatyzacji, które pan, związkowcy czy
Zieloni podnosili w jej trakcie?
PC: Niestety nie. Nawet w kampanii referendalnej ten temat specjalnie się nie przebił. Także dlatego, że część podwyżek przyszła
do nas na innych rachunkach.
Np. na podstawie niepisanej
umowy społecznej komunalny
SPEC prowadził konserwacje ok.
15 tys. węzłów cieplnych.
BK: A jak jest teraz?
PC: Francuzi przerzucili to na
spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli nieruchomości. Tą podwyżkę mieszkańcy
dostali w czynszu, więc nawet nie
znają wszystkich skutków prywatyzacji. Nie będziemy też wie-

dzieli, w jaki sposób prywatyzacja zahamuje rozwój miasta. Otóż
miastu opłaca się dotować uzbrojenie nowych terenów, albowiem
otrzyma zwrot w formie PIT od
nowych mieszkańców. Prywatnemu właścicielowi rozbudowa sieci ciepłowniczej z wyjątkiem blokowisk już się może nie opłacać.
BK: Przeciwnicy prywatyzacji SPEC ostrzegali, że jednym
z prawdopodobnych skutków
może być niechęć do inwestowania w konserwację i rozwój sieci.
PC: Bardzo słuszne obawy.
Ugruntowane
doświadczenie
z wielu krajów pokazuje, że tam
gdzie nie ma konkurencji prywatny monopolista nie inwestuje
i nie remontuje infrastruktury, co
prowadzi do ogromnej awaryjności, a przez to wzrostu kosztów
przerzucanych na mieszkańców.
Hanna Gronkiewicz-Waltz chwaliła się, że wynegocjowała 1 mld
zł inwestycji w ciągu 7 lat. Tyle że
komunalny SPEC realizował plan
inwestycyjny w wysokości 1 mld
zł, ale rozłożonego w okresie 5
lat. Innymi słowy Platforma jako
swój sukces ogłosiła spadek tempa inwestycji z 200 mln zł rocznie
do 143 mln. Jest jeszcze śmieszniej
– inwestycje te mają pochodzić z
opłat mieszkańców za ciepło, bo
Francuzi nie zobowiązali się do
podniesienia kapitału.
W umowie prywatyzacyjnej
nie zastrzeżono również, że ten
1 mld zł na inwestycje ma być

księgowany według polityki rachunkowości stosowanej przez
spółkę przed prywatyzacją. Skutkować to może tym, iż w ramach
elastyczności przepisów księgowych to, co spółka komunalna
księgowała jako remonty, częściowo zostanie teraz zaksięgowane
jako inwestycje.
BK: Czy prywatyzacja komunalnego monopolisty w ogóle mogła
być przeprowadzona w sposób,
który uwzględniałby potrzeby
społeczne i troskę o środowisko?
PC: To jest niemożliwe. Nawet
jeżeli te dodatkowe uwarunkowania wpisalibyśmy do umowy
prywatyzacyjnej, w perspektywie
kilkunastu lat szybko postępująca zmiana w interpretacji prawa oraz wprowadzanie nowych
przepisów uniemożliwia praktycznie zabezpieczenie swoich interesów w perspektywie dłuższej
niż 6-8 lat. Bezwzględnie monopolista nie powinien być prywatny. Nawet uczciwy intelektualnie
liberał przyzna, że własność prywatna tylko wtedy bywa efektywniejsza, gdy ma niejednego prywatnego konkurenta. Sam Adam
Smith nie ufał monopolistom i dawał temu wyraz. Jeżeli monopolista należy do wspólnoty lokalnej,
jego działania są kontrolowane
przez pozarynkowy czynnik, jakim jest lepszy lub gorszy nadzór
reprezentantów tej wspólnoty.
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Gra pozorów

Jak naprawdę wygląda rządowe wsparcie
dla prosumenckiej energetyki odnawialnej
Grzegorz
Wiśniewski

Projekt ustawy o OZE czeka na
podpis premiera i w tych dniach
trafi do Sejmu. Efekt paroletniej
pracy rządu – nad od początku
nieprzemyślaną koncepcją regulacyjną – rozczarowuje. Ma
ona niewiele wspólnego z ideą
kształtowania zrównoważonego
rozwoju energetyki odnawialnej
ani tym bardziej prosumenckiej.
W Sejmie od kilku tygodni czeka na
procedowanie projekt „prosumenckiej” nowelizacji Prawa energetycznego zgłoszony przez posłów PSL.
Generalnie pomysł autorów projektu nowelizacji idzie w dobrym kierunku: podniesienie ceny sprzedaży
nadwyżek energii do sieci z 80% do
100% ceny z rynku konkurencyjnego
i poszerzenie definicji prosumenta,
do tej pory rozumianego, jako osoba fizyczna, o tzw. „ułomne osoby
prawne” typu spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa itp. Niestety, zanim do Sejmu trafił projekt ustawy
o OZE, dociera tam już antyprosumencki przekaz. Na konferencjach i
spotkaniach komisji sejmowych i senackich organizacje branżowe energetyki konwencjonalnej informują
parlamentarzystów, że dla biednej
wdowy spod Nowego Sącza korzystniejsze jest płacenie za współspalanie biomasy w elektrowniach
węglowych niż energetyka prosumencka, a na dodatek prosument
się „nieuczciwie” wzbogaci.
W obecnych i projektowanych
uwarunkowaniach prawnych sektor mikroinstalacji w Polsce się nie
rozwinie. Jednak zanim wskaże się
rozwiązania, należy oczyścić przedpole, wyeliminować dezinformację,
otworzyć umysły karmione propagandą klęski albo sukcesu na istotę
sprawy, czyli wymóg zapewnienia
opłacalności inwestycji w wymiarze mikroekonomicznym i szersze

uwarunkowania społeczne i gospodarcze. Aby przystąpić do realnej
naprawy zasadniczych błędów w
pracy nad projektem ustawy o OZE
i dokonać korekty rozwiązań prawnych tak, aby rzeczywiście mogły
służyć rozwojowi energetyki prosumenckiej, a nie tylko poprawie
samopoczucia rządu, trzeba spełnić
kilka warunków wstępnych.

Zaprzestanie w debacie
publicznej posługiwania się
półprawdami i kierowania
dogmatami
Nowe zasady pomocy publicznej
UE dla ochrony środowiska i energetyki na lata 2014-2020 poszerzają
zacznie dopuszczalny zakres intensywności i form pomocy, łącznie
z możliwością zastosowania wykluczanych w Polsce taryf stałych
(FiT), dla wszystkich źródeł o mocy
poniżej 500 kW. Także tzw. generalne zasady wyłączeń blokowych
(GBER) wskazują na możliwość zastosowania daleko idącej pomocy
eksploatacyjnej dla małych OZE.
Nie jest też prawdą, że degresywny
system taryf (FiT) zaadresowany w
szczególności do małych i mikroinstalacji OZE jest systemem droższym niż inne, a zwłaszcza takie
jak system aukcyjny czy zielonych
certyfikatów. Opracowania Komisji Europejskiej oraz wyniki monitoringu stosowanych na świecie
instrumentów wsparcia, uwzględniające np. wysokość i tempo spadku kosztów OZE dowodzą, że
system FiT, uzupełniany i zastępowany z czasem takimi instrumentami jak FiP i net metering, prowadzi
do niższych kosztów oraz sprawiedliwego rozłożenia korzyści,
z uwzględnieniem czynników społecznych i gospodarczych. Trudno
zatem politycznie deklarować poparcie energetyki prosumenckiej,
a jednocześnie forsować w krajowym systemie prawnym systemy
wsparcia OZE uniemożliwiających
jej rozwój, takie jak aukcje czy nieelastyczne systemy zielonych certyfikatów, co zostało już udowodnione w wielu krajach.

Nadanie rangi i określenie
miejsca energetyki
prosumenckiej w polityce
energetycznej państwa
Wyodrębnienie
mikroinstalacji,
a szerzej segmentu mikroenergetyki prosumenckiej z energetyki odnawialnej (umożliwia zwrócenie
uwagi nie na produkcję, ale na końcowe wykorzystanie energii i jej zużycie przez konkretnych odbiorców
i popraw lokalnego bezpieczeństwa energetycznego). Inna polityka powoduje niekontrolowany
rozwój wielkoskalowych OZE, generujących koszty w całej gospodarce, jak np. współspalanie biomasy
z węglem. KPD (jak i polityka energetyczna) wymaga wydzielania
obszaru mikrogeneracji prosumenckiej w perspektywie średnio i długookresowej. Zwraca uwagę całkowite pomijanie tych kwestii nawet
w prawnie wymaganych dokumentach z prognozami krótkoterminowymi i średnioterminowymi, takich
jak coroczne sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
zwłaszcza, że mówimy tu (opracowania Instytutu Energetyki Odnawialnej) o potencjalnej grupie 2,5
mln prosumentów w 2020 roku.

Krytyczna ocena
dotychczasowych
rozwiązań prawnych
W dniu 8 kwietnia 2014 roku, po
czterech latach prac, Rada Ministrów
przyjęła projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii- OZE (wersja
6.3). Jest to projekt znacząco różny
od wersji projektu ustawy w wersji
2.1 z lipca 2012 roku. Zastępuje proponowany wcześniej system taryf
gwarantowanych na sprzedaż energii do sieci (o wysokości dostosowanej do poszczególnych mikroinstalacji OZE, od 0,65 do 1,1 zł/kWh)
jedną ceną „urzędową” dla wszystkich mikroinstalacji połączoną z mechanizmem rozliczeń salda energii
zakupionej przez prosumenta i odsprzedanej do sieci w okresie półrocznym. Analizy przeprowadzone
przez IEO dowodzą, że mechanizm

ten jest w istocie dofinansowaniem
przez prosumentów sprzedawców
energii. Proponowane w projekcie
ustawy o OZE rozwiązane w postaci umownego rozliczenia netto, czyli
uproszczonego półrocznego bilansowania podaży energii z mikroinstalacji i zużycia energii u prosumenta
(tzw. net metering) tylko nieznacznie poprawia opłacalność inwestycji
w mikroinstalacje pogodowo niestabilne (mikrowiatraki i dachowe
elektrownie słoneczne), ale za to ułatwia cyniczny atak koncernów energetycznych i demotywuje ew. przyszłych prosumentów do działań po
stronie popytowej i lepszego bilansowania podaży i popytu na energię w gospodarstwie domowym.
Zaproponowany system wsparcia
mikroinstalacji, w którym opłaca się
„kombinowanie” nie buduje społeczeństwa obywatelskiego, nie buduje
rynku, zaufania do państwa i kapitału społecznego do dalszego rozwoju mikroinstalacji OZE. Może tylko
ośmieszyć całą koncepcję energetyki
prosumenckiej i obywatelskiej i dać
silne argumenty jej przeciwnikom.

Rozwiązania prawne, które
umożliwiłyby autentyczny
rozwój mikroinstalacji i ich
komercjalizację
W kraju funkcjonuje tylko 270 mikroinstalacji OZE przyłączonych do
sieci i są to w zasadzie prawie wyłącznie mikroelektrownie wodne.
Wprowadzenie nowelizacją Prawa
energetycznego (tzw. „mały trójpak”) w lipcu 2013 roku uproszczeń
administracyjnych dla mikroinstalacji OZE nie wpłynęło na pobudzenie
rynku. W tych warunkach nie może
być pominięty i zbagatelizowany z przyczyn doktrynalnych etap
kształtowania rynku polegający na
wprowadzeniu taryf FiT. Powinien
on jednak być dobrze uzasadniony
od strony mikroekonomicznej i makroekonomicznej – minimalizacja
kosztów systemowych i całkowitych kosztów wdrożenia ustawy.
Punktem wyjścia do przygotowania
poprawki prosumenckiej do Prawa
energetycznego (lub docelowo do
projektu ustawy o OZE) powinna
być propozycja merytoryczna wypracowana w ramach projektu
ustawy w wersji 2.1, z 2012 roku, ale
wymaga ona obecnie dostosowania
do nowych uwarunkowań. Dopóki
rynek mikroinstalacji nie stanie się
rynkiem masowym, ich koszty pozostaną wysokie w szczególności
dla instalacji o najmniejszych mocach zainstalowanych. Dlatego, aby
umożliwić ich rozwój i ograniczyć
ryzyko ew. nadmiarowego wsparcia dla instalacji większych zasadny
jest podział (dla każdej z technolo-

Ekolodzy skarżą rząd

nowych mocy. Z ułatwień w ogromnym
stopniu korzystają koncerny energetyczne produkujące energię z węgla. Dzięki
przystosowaniu podajników i kotłów węglowych do produkcji „zielonej energii”
w ramach tzw. spalania wielopaliwowego
generują one znaczące zyski bez większych
inwestycji kapitałowych.

We wtorek, 15 lipca organizacje pozarządowe: ClientEarth, WWF Polska, Greenpeace
Polska i Okręg Mazowiecki Polskiego Klubu
Ekologicznego, wchodzące w skład Koalicji
Klimatycznej, złożyły skargę do Komisji Europejskiej na niewłaściwe stosowanie pomocy publicznej przez kolejne polskie rządy.

Nadmierne wsparcie dla technologii
współspalania świadczy o lekceważącym
podejściu rządu do pieniędzy obywateli –
mówi Tobiasz Adamczewski, ekspert ds.
klimatu i energii w WWF Polska. Wspieranie tej technologii nie ma uzasadnienia
ekonomicznego oraz blokuje powstawanie
nowych mocy w Polsce.

Obecny system wsparcia dla OZE daje
koncesjonowanym producentom energii
z OZE prawo do uzyskania świadectw pochodzenia energii, niezależnie od tego, czy
jej wyprodukowanie wiąże się z budową

Pomoc publiczna dla współspalania węgla z biomasą powinna być notyfikowana do Komisji Europejskiej przed wejściem
w życie. – dodaje dr Marcin Stoczkiewicz,

Najwyższe taryfy stałe i zdjęcie z
obywateli obowiązku opracowywania skomplikowanych biznesplanów i bilansowania energii, co
jest prawnym obowiązkiem spółek
energetycznych, powinny uzyskać
mikroinstalacje do 3 kW, niższe te
o mocy do 12 kW. W tym zakresie zadziała na coraz bardziej masowym rynku efekt skali i koszty
oraz taryfy będą spadać najszybciej. Przy takim podejściu korzyści
będą rozłożone bardziej sprawiedliwie. Instalacje o mocy 12- 40 kW
powinny pozostać w systemie proponowanym w rządowym projekcie ustawy o OZE z możliwością
bilansowania w dłuższym okresie
(np. półrocznego, tak jak proponuje rząd), ale sprzedażą nadwyżek energii po 100% ceny hurtowej.
W takim systemie mikroinstalacje OZE do produkcji energii elektrycznej nie powinny być wspierane dotacjami inwestycyjnymi.
Unikanie prostych komunikatów,
że rozwój mikroinstalacji OZE wymaga początkowo silniejszego
wsparcia i prospołecznego (a nie
korporacyjnego) podejścia i że, tak
jak każda dobra inwestycja, także
proces komercjalizacji mikroinstalacji niesie ze sobą koszty początkowe, nie doprowadzi ani do tego,
że rynek się rozwinie, ani do tego,
że koszty wdrożenia dyrektywy
2009/28/WE będą niższe. Uchwalenie ustawy o OZE w obecnej wersji, która zakłada, że prosument
będzie dotował koncerny energetyczne wcale nie oznacza zmniejszenia kosztów rozwoju OZE, a ich
zwiększenie. Anonimowi dla opinii
publicznej autorzy projektu ustawy
nie zadali sobie trudu sprawdzenia
czy to, co proponują będzie dla prosumenta opłacalne, czyli nie wykonali podstawowej, najprostszej pracy domowej, jaką jest rzetelna ocena
realnych skutków proponowanej
regulacji, ale w mętnym przekazie
medialnym namawiają jej adresata do podjęcia działań, które doprowadzą de facto do pogorszenia
jego sytuacji finansowej (dotowania
koncernów i administracji państwowej kosztem zmniejszania dochodu
dyspozycyjnego jego rodziny).
Grzegorz Wiśniewski – jest założycielem (2001) i do chwili obecnej prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO).
Więcej na blogu www.odnawialny.blogspot.com

i biomasy – mówi Maciej Muskat, dyrektor
Fundacji Greenpeace Polska.

za miliardy wydane na wsparcie pseudozielonej energii
W latach 2005-2012
sektor energetyczny otrzymał prawie 7,5 mld złotych
wsparcia dla technologii współspalania
węgla z biomasą, z czego co najmniej
5 mld nie miało żadnego uzasadnienia
ekonomicznego.

gii) na odpowiednio mniejsze zakresy mocy niż ten proponowany
w rządowym projekcie ustawy – 40
kW, z uwzględnieniem możliwych
obszarów zastosowań.

główny prawnik Fundacji ClientEarth. Komisja jest jedynym organem mogącym wydać zgodę na udzielenie takiego wsparcia,
zatem pomoc publiczna nienotyfikowana
jest niezgodna z prawem.
Ekolodzy wskazują również, że pomoc dla
współspalania węgla z biomasą nie zapewnia rentowności odnawialnych źródeł energii
(OZE), a wręcz prowadzi do efektu odwrotnego niż deklarowany.
Zmniejsza ono bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez zwiększenie uzależnienia od importowanych surowców – węgla

Cynicznie wmawia się nam, że prąd drożeje, ponieważ Polska rozwija energetykę odnawialną – przypomina dr hab. Zbigniew
Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej.
– W rzeczywistości niemal połowa dopłat z tego tytułu przeznaczanych jest na
współspalanie – technologię niszczącą
polskie lasy, obniżającą sprawność wytwarzania energii i powodującą nadmierne
emisje zagrażające zdrowiu Polaków, która nie sprzyja rozwojowi innowacyjności
i tworzeniu nowych miejsc pracy.
Niestety projekt ustawy o odnawialnych
źródłach energii, który niedawno trafił do
Sejmu wciąż przewiduje ogromne wsparcie dla technologii współspalania oraz tzw.
współspalania dedykowanego.
Fundacja ClientEarth jest międzynarodową organizacją prawniczą działającą na
rzecz ochrony środowiska. Posiada biura
w Londynie, Brukseli i Warszawie
www.clientearth.org
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Zielone

serce Europy
Raffaele
Piria

Ciąg dalszy ze str.1
Czechy
– w dziedzinie technologii i badań naukowych, znajdują się na
czwartym miejscu w Europie pod
względem produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych. W
tym względzie wyprzedzają je tylko Włochy, Niemcy i Hiszpania.
Jednocześnie są jednak czwartym
największym konsumentem energii w przeliczeniu na jednostkę
PKB - więcej zużywa tylko Bułgaria, Estonia i Rumunia.
Niemcy
– są zdecydowanym liderem regionu pod względem rozwoju
OZE i w większym stopniu niż
wschodni sąsiedzi obniżyły poziom emisji oraz zużycie energii
w przeliczeniu na jednostkę PKB.
Niemcy emitują jednak więcej
CO2 na mieszkańca niż Polska, a
ich zużycie energii końcowej na
mieszkańca w sektorze mieszkalnym i transportowym przewyższa konsumpcję w Czechach i w
Polsce, jest także wyższe od unijnej średniej.
W Polsce
– zużycie energii na mieszkańca
jest niższe od średniej unijnej, jest
także znacznie mniejsze niż w Czechach i w Niemczech. Jednak spośród omawianych krajów to Polska
emituje najwięcej CO2 w przeliczeniu na jednostkę PKB, co należy
przypisać uzależnieniu kraju od
węgla. Warto także odnotować dotychczas mało znany fakt, iż w 2012
roku Polska stała się importerem
netto węgla kamiennego.
Czechy, Niemcy i Polskę w miewającym stopniu łączy uzależnienie od węgla. Wszystkie omawia-
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ne kraje to europejskie zagłębia
węglowe: stanowią łącznie 26%
ludności UE, lecz produkują 79%
węgla kamiennego, 68% węgla
brunatnego, oraz 55% energii
elektrycznej pochodzącej z węgla.

Energetyczne scenariusze
Każdy z omawianych krajów
przyjął oficjalną strategię wobec
rosnących wyzwań związanych z
energetyką węglową. W Czechach
moce węglowe mają w przeważającej części zostać zastąpione
przez nowe elektrownie atomowe.
Niemcom nie uda się zrealizować
długofalowych celów klimatycznych bez ostatecznego zrezygnowania z węgla, chyba że na szeroką skalę zastosowana zostanie
technologia wychwytu i składowania dwutlenku węgla (CCS), co
autorki i autorzy raportu uważają
za mało prawdopodobne. Trzeba
też zauważyć, że na przestrzeni
ostatnich dwóch lat Niemcy zanotowały wzrost produkcji energii
elektrycznej z węgla. Również Polska przewiduje długofalowe oparcie swojego sektora energetycznego na węglu pomimo rosnącego
uzależnienia od importu tego surowca, nasilających się kontrowersji wokół dotacji przeznaczanych
na utrzymanie dotychczasowego
poziomu produkcji, a także coraz
głośniejszego sprzeciwu wobec
otwierania kolejnych kopalni węgla brunatnego.
Na pierwszy rzut oka sytuacja
energetyki jądrowej w każdym z
omawianych krajów wygląda inaczej: Czechy są na etapie przetargu dla dwóch nowych reaktorów
jądrowych, Niemcy pośpiesznie
wygaszają swoje elektrownie, natomiast Polska, przynajmniej oficjalnie, przygotowuje się do uruchomienia programu jądrowego
po nieudanych próbach budowy
reaktora w latach 80. ubiegłego wieku. W raporcie omówiono istotne przeszkody natury gospodarczej, prawnej i politycznej,
które każą wątpić w to, że w prze-

widywalnej przeszłości Czechy i
Polska zdołają wybudować elektrownie jądrowe. Po uwzględnieniu kosztów, potencjału rozbudowy mocy wytwórczych, a
także zrównoważonego wpływu
na środowisko, odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna to nie tylko dogodna, możliwa do zrealizowania na szeroką
skalę alternatywa wobec energetyki węglowej, to także najbardziej przekonująca i realistyczna strategia zdolna zapewnić w
dłuższej perspektywie zrównoważone dostawy energii zarówno
w omawianym regionie, jak i w
dowolnym obszarze świata.
Polityka energetyczna UE – integracja, współpraca czy izolacja?
Raport Fundacji im. Heinricha
Bölla osadza czesko-niemiecko-polską debatę i zagadnienia o
charakterze ponadnarodowym
w szerszym, europejskim kontekście. Opisuje on skomplikowaną mozaikę instytucjonalnych
kompetencji, na którą składają
się kwestie pozostające w wyłącznej gestii poszczególnych państw
członkowskich, problematyka będąca pod wspólnym zarządem na
poziomie unijnym, a także zagadnienia regulowane dwustronnie
lub na poziomie makroregionalnym. Omówiono także pozycję,
jakie poszczególne kraje zajmują
w debacie na temat kształtu polityki energetyczno-klimatycznej
do roku 2030.
Do raportu załączono krótki przewodnik „Energiewende – fakty
i mity”. Prostuje on nieporozumienia narosłe wokół niemieckiej transformacji energetycznej, powtarzane w debacie toczącej się w krajach
wspomnianych podczas dialogu
trójstronnego.

Rekomendacje
Zaproponowane w ramach trójstronnego dialogu rozwiązania
adresowane są do instytucji rządowych, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych, a ich celem jest promocja
zrównoważonych dostaw energii
w regionie.
Pogłębienie współpracy w obszarze wspólnych interesów Czech,
Niemiec i Polski:
• Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk na poziome lokalnym i regionalnym dotyczących

podnoszenia efektywności energetycznej. To najtańszy, możliwy do najszerszego zastosowania
sposób na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności gospodarki.
• Zwiększenie elastyczności systemu elektroenergetycznego poprzez modernizację i rozbudowę
sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, wzmocnienie mechanizmów reagowania na popyt,
budowa elastycznych mocy wytwórczych (na przykład energia
wodna, biomasa i elektrownie
gazowe) oraz magazynowanie
energii. Większa elastyczność po
stronie niemieckiej ograniczy problematyczne przepływy karuzelowe dotykające dziś Polskę i Czechy. Z kolei większa elastyczność
sąsiadów Niemiec pozwoli polskim i czeskim konsumentom w
większym stopniu czerpać korzyści z rosnącej produkcji prądu
pochodzącego z instalacji wiatrowych i słonecznych.
• Bliższa współpraca między
operatorami systemów przesyłowych, regulatorami i organizacjami pozarządowymi działającymi
w Polsce, Czechach i Niemczech.
Należy również rozważyć podpisanie umów przewidujących
sprawiedliwy podział kosztów
i korzyści związanych z rozbudową infrastruktury wykorzystywanej przez więcej niż jedno
państwo. Inną istotną kwestią jest
zapewnienie unijnego finansowania kluczowym projektom infrastrukturalnym, które realizowane
będą w przyszłości.
• Wymiana doświadczeń związanych z technicznymi, ekologicznymi i społecznymi wyzwaniami towarzyszącymi zamykaniu kopalni
węgla brunatnego i kamiennego.

Fot: Flickr.com by david.nikonvscanon

• Każdy z omawianych krajów
powinien rozważyć utworzenie
biura koordynującego transgraniczną współpracę w obszarze
rozwoju energetyki odnawialnej. Instytucja ta, zrzeszająca
dwóch lub nawet trzech sąsiadów, wspierałaby między innymi
transfer wiedzy i transgraniczne
inwestycje w odnawialne źródła
energii. Za pierwowzór w tym
względzie mogłoby posłużyć niemiecko-francuskie biuro energii
odnawialnych (DFBEE).

Wzmocnienie
instytucjonalne
i dialog ze społeczeństwem obywatelskim:
• Wzmocnienie organizacji pozarządowych w Czechach i w Polsce w celu wypracowania większego zrozumienia technicznych
i politycznych aspektów europejskiej transformacji energetycznej, z uwzględnieniem wydarzeń
w Niemczech.
• Pożądane byłoby przeprowadzenie kampanii demaskującej
fałszywy i negatywny obraz OZE
i samego Energiewende. Kampania informacyjna uwypuklałaby najlepsze praktyki, a także
stwarzałaby przestrzeń dla wypowiedzi ekspertek i ekspertów
z krajów silnie zaangażowanych
w rozwój energetyki odnawialnej
(Dania, Niemcy, Hiszpania, Irlandia i Włochy).
• Rozwijanie partnerstw między
miastami przygranicznymi oraz
promocja lokalnych inicjatyw
wspierających efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła
energii.
• W najbliższej przyszłości zielone organizacje pozarządowe powinny lobbować za ustanowieniem oddzielnych, ambitnych
i wiążących celów obniżenia emisji, rozwoju OZE i efektywności
energetycznej. Innym niezwykle
ważnym aspektem jest wsparcie
skutecznych działań na rzecz naprawy unijnego systemu handlu
emisjami (EU ETS).
Raffaele Piria jest ekspertem ds.
polityki energetycznej, redaktorem raportu „Greening the Heartlands of Coal in Europe”. Twitter: @RaffaelePiria.
Tłumaczenie: Rafał Jantarski
Raport po angielsku (a niebawem także po polsku) do pobrania ze strony
Fundacji im. Heinricha Bölla http://
www.pl.boell.org/web/227-1349.
html. W zakładce „Publikacje” można znaleźć szereg raportów i analiz o
zrównoważonej polityce energetycznej, OZE i Energiewende. Centrala Fundacji wydała niedawno raport
„Renewables: The Only Path to a Secure, Affordable and Climate-friendly Energy System by 2030” (http://
www.pl.boell.org/web/107-1356.
html).
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Kociewie w cieniu Elektrowni Północ
Diana
Maciąga

Na zachodnim
brzegu Wisły
rozciągają się
czyste tereny znane z wysokiej jakości gleb i produkcji rolnej oraz walorów turystycznych
i przyrodniczych. Tymczasem
właśnie tu, we wsi Rajkowy niedaleko Pelplina zaplanowano budowę inwestycji, która całkowicie kłóci się z dotychczasowym
charakterem regionu – węglowej
Elektrowni Północ.
Elektrownia Północ o mocy 1600
MW to flagowy projekt grupy energetycznej Polenerga i jedna z największych tego typu inwestycji
w Polsce. Główne elementy elektrowni, w tym potężne, 160 metrowe chłodnie kominowe, rozmiarami i powierzchnią przewyższą
największe budynki w Polsce. Przekształcenia krajobrazu dopełnią towarzyszące jej drogi, rurociągi do
transportu wody z Wisły i ścieków
z powrotem do rzeki oraz wielokilometrowe linie wysokiego napięcia.
Projekt ten od początku budził
silny opór społeczności lokalnej,
która domaga się rezygnacji z inwestycji w obawie, że jej realizacja
na terenach o unikalnej wartości
krajobrazowej i historycznej nieuchronnie doprowadzi do ich degradacji. W tym celu zawiązana
została koalicja organizacji przyrodniczych i społecznych, które
wraz z mieszkańcami prowadzą
kampanię Stop Elektrowni Północ
oraz stronę internetową o inwestycji www.stopep.org.
Obawy mieszkańców potwierdzili liczni specjaliści, którzy

wskazali na szereg poważnych
konsekwencji środowiskowych
i społecznych, związanych z budową Elektrowni Północ.

Według raportu ekspertów z międzynarodowej organizacji HEAL,
badającej wpływ zanieczyszczeń
na zdrowie ludzi, elektrownie węglowe stanowią dziś najważniejsze
źródło przemysłowe przyczyniające się do skażenia powietrza. Spalanie milionów ton węgla oznacza
emisje szkodliwych związków, takich jak tlenki siarki i azotu, metale
ciężkie i pyły zawieszone. Substancje te stanowią poważne zagrożenie
dla ludzi w promieniu setek kilometrów, szczególnie dzieci i osób starszych. Na długiej liście schorzeń, do
których mogą prowadzić są choroby serca i płuc, astma, alergie, nowotwory, przedwczesny poród czy
upośledzenie rozwoju dziecka.
Poważne kontrowersje budzi też
sam fakt lokowania elektrowni węglowej w rolniczym regionie o czystym środowisku. Rolnicy obawiają
się przede wszystkim skażenia plonów metalami ciężkimi. Na alarm
biją też hydrolodzy – w wyniku
prac budowlanych wyschnąć może
nie tylko jedna z miejscowych rzek,
ale i lokalne ujęcia wody, w innych
natomiast woda może stać się niezdatna do użytku, co dla produkcji
rolnej oznaczałby katastrofę a dla
wielu rodzin – utratę podstawowego źródła utrzymania.
Zagrożony jest też zamek krzyżacki w Malborku, leżący zaledwie 23
km od wytypowanego miejsca budowy. Ten bezcenny zabytek jest
jednym z największych zamków
na świecie a jego bezdyskusyjna
wartość kulturowa i historyczna zadecydowała o wpisaniu go na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.
Choć według dyrekcji Muzeum

Elektrownia
Opole ruszyła
Krystyna
Słodczyk
Stało się. Wbito
łopatę w glebę,
na której stanie
5 i 6 blok elektrowni. Precyzyjniej:
było to 12 łopat, aby dać satysfakcję wszystkim oficjelom przybyłym na uroczystość rozpoczęcia
budowy.
Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa, odegrał rolę
szczególną: wbił reper geodezyjny korzystając z... pozłacanego
młoteczka. Scena miała charakter
symboliczny. Łopata przygotowana przez przywódcę lokalnej
społeczności, pozostała bezczynna, choć sołtys obwiązał ją na tę
okazję czerwoną wstążeczką.
Symboliczny, gdyż najważniejszym argumentem, którym przekonywano miejscowych do zasadności tej inwestycji był szybki
wzrost gospodarczy i spadek bezrobocia w regionie.
Prezes Polskiej Grupy Energetycznej, Marek Woszczyk, jest
przekonany, że nowe bloki elektrowni Opole są potrzebne i że

inwestycja jest racjonalna. Tego
przekonania nie podzielał poprzedni prezes PGE Krzysztof
Kiljan, co kosztowało go utratę
stanowiska. W wypowiedziach
podkreślał, że budowa elektrowni
węglowych jest nieopłacalna przy
obecnych cenach węgla, a nie ma
nadziei na ich wzrost. Jeśli budowa miałaby dojść do skutku to tylko przy intensywnej pomocy państwa. To znaczy, że powinniśmy
trzymać kciuki za szybki wzrost
gospodarczy, który oczywiście
nie ma nic wspólnego z ekorozwojem. Wtedy ceny energii mogłyby pójść w górę.
Elektrownia Opola posiada obecnie cztery bloki węglowe o łącznej
mocy zainstalowanej 1492 MW.
Produkcja energii elektrycznej stanowi ponad 5 proc. energii wyprodukowanej w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym. Budowa 5
i 6 bloku oznacza uzależnienie Polski od węgla kamiennego. Obliczono, że w ciągu swego 50-letniego technicznego życia elektrownia
zużyje 125 mln ton. Mimo zawartej umowy intencyjnej z Kompanią
Węglową na temat dostaw, to węgiel będzie raczej pochodził z zagranicznych kopalń.

Zagrożony odcinek Wisły. Fot: Olga Sypuła
Zamkowego sytuacja zabytku będzie dramatyczna, wpływ zanieczyszczeń z elektrowni na zamek
został całkowicie pominięty w procesie inwestycyjnym.
Pobieżnie potraktowane zostały
także położone w promieniu oddziaływania elektrowni rezerwaty
przyrody oraz obszary Natura 2000.
Najważniejszy z nich - Dolna Wisła - jest siedliskiem wielu rzadkich
i zagrożonych gatunków oraz kluczowym korytarzem ekologicznym.
Żyją tą między innymi chronione
ryby, z których najcenniejszą jest łosoś. Naukowcy alarmują, że wpływ
elektrowni na przyrodę Wisły będzie kolosalny. Szczególnie niszczycielski będzie zrzut toksycznych
ścieków do rzeki oraz zabijanie ton
narybku przez system pobierający
wodę do chłodzenia elektrowni.
Elektrownia Północ została zaplanowana z dużym rozmachem
– pierwotnie miała się składać
z dwóch bloków o łącznej mocy

Niektórych cieszy taka wielka, polska budowa. Prof. Jan Popczyk
zwraca jednak uwagę, że projektowane bloki są za duże jak na polski
system energetyczny. Obciążenie
szczytowe wynosi 25 GW w dzień a
12 GW w nocy. Każda awaria oznacza więc ubytek mocy. Opowieści
o bezpieczeństwie energetycznym,
które zapewnią krajowi nowe bloki
nie są logiczne. Wręcz przeciwnie,
elektrownia da o 3200 WM więcej,
co jest wartością 10% zainstalowanej
mocy w Krajowym Systemie Energetycznym. Każda awaria jednego
bloku da spadek mocy o 5%. Taka
koncentracja mocy jest zbyt duża,
ogólnie więc można powiedzieć, że
nowe bloki przyczynią się do spadku bezpieczeństwa systemu.
Polska petryfikuje swoją politykę energetyczną, podczas gdy
inne kraje odchodzą od energetyki węglowej. Kraje, łącznie z
USA, opowiadają się za redukcją
emisji dwutlenku węgla. Budowa
i eksploatacja Elektrowni Opole
zapewni zablokowanie technologii wytwórczych w energetyce.
Taka sytuacja nie spowoduje też
wielkich chęci do restrukturyzacji
przemysłu węglowego. Koszt budowy Elektrowni Opole wyniesie
11,6 mld zł brutto. Jest on na tyle
duży, że oznacza blokadę zmian
w bazie wytwórczej. Tymczasem
w świecie dokonuje się rewolucja
w technologiach służących wytwarzaniu energii. Utrwalając stare technologie, zostajemy w tyle.
Inwestycja w nowe bloki dostarczy do atmosfery 5,5 mln ton
dwutlenku węgla rocznie, w ciągu zakładanego 50-letniego czasu

2000 MW i była największą z nowych elektrowni węglowych planowanych w Europie. Wiosną 2014
roku inwestor zmienił plany i „odchudził” instalację o 400 MW. Wielokrotnie przesuwano też termin
rozpoczęcia prac budowlanych.
Nie jest wykluczone, że zmiany te
są wynikiem poważnych błędów,
którymi projekt ten jest obarczony
od początku procesu inwestycyjnego. W wyniku interwencji lokalnych mieszkańców i koalicji StopEP, które wskazały na poważne
zagrożenia dla regionu generowane przez elektrownię unieważniony został szereg kluczowych decyzji i pozwoleń, bez których budowa
nie może się rozpocząć. Inwestycji
nie pomaga też polityka największych światowych banków, które
wycofują się z finansowania elektrowni węglowych ze względu na
ochronę klimatu, zdrowia ludzi
i środowiska, oraz dlatego, że takie
instalacje są coraz mniej opłacalne
i przynoszą olbrzymie straty.

Nie ulega wątpliwości, że zapewnienie społeczeństwu dostępu do
energii ma obecnie kluczowe znaczenie, jednak rozwój nowych technologii stworzył szereg alternatyw
dla węgla. Inwestycje w odnawialne źródła energii i zwiększenie efektywności energetycznej to tylko
część dużego, dotąd niewykorzystanego potencjału Pomorza. Tymczasem decyzja o budowie Elektrowni
Północ jednoznacznie określi przyszłość i kierunek rozwoju całego regionu. Biorąc pod uwagę analizę zysków i strat związanych z budową
elektrowni nalży zadać pytanie, czy
będzie to decyzja właściwa.
Więcej informacji: www.stopep.org
Diana Maciąga – biolożka, działa w Stowarzyszeniu Pracownia
na rzecz Wszystkich Istot m.in. w
kampanii Stop Elektrowni Północ,
prowadzi projekt „Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu”

Fot: Flickr.com by Kancelaria Premiera
funkcjonowania będzie to około
275 milionów ton. Kto wie, jaka
będzie cena tej emisji?
Czy, biorąc pod uwagę tylko przytoczone argumenty, można zaliczyć Elektrownię Opole do inwestycji pasującej do lansowanej
„Gospodarki opartej na wiedzy”?
Moim zdaniem nie, ponieważ jest
to inwestycja rodem z poprzedniej
epoki, działająca w efekcie jako hamulec dla polityki energetycznej.
Decyzja o budowie 5 i 6 bloku jest
wybitnie polityczna. Elektrownia
wybrała na generalnego wykonawcę dla swej rozbudowy takie firmy
jak: konsorcjum Rafako (lider), Polimeks-Mostostal i Mostostal Warszawa. Wartość oferty wynosi prawie 9,4 mld zł netto. Ubezpieczenie
nowych bloków kosztuje PGE 141
milionów złotych. Polisę wystawiło
konsorcjum firm pod przewodnictwem Allianzu i jest to najdroższa
polisa na rynku.
Budowa ruszyła, trwają prace
ziemne. Obecnie buduje się wielki parking i ogromne miasteczko

kontenerowe. Eldorada jednak nie
ma. Nawiązuję w tym momencie
do symboliki łopaty, której nikt
nie użył, choć była taka ładna.
Żadna lokalna firma nie jest zaangażowana w budowę. Liczba mieszkańców gminy Dobrzeń
zatrudnionych przy budowie 5
i 6 bloku, na której terenie usytuowana jest Elektrownia Opole,
oceniana jest na 15-20 osób. Korzystają ci, którzy wynajmują lokale przyjezdnym, ale tych też jest
niewielu. Wszyscy mają nadzieję,
że jeszcze będzie „weselej i mądrzej”. Projektanci wymyślili nawet kolorowe chłodnie kominowe
- na jednej będzie słońce, na drugiej księżyc. I będzie można z nut
wymalowanych na obiekcie, zaśpiewać ludową piosenkę śląską
„Poszła Karolinka do Gogolina”.
Krystyna Słodczyk - biolożka,
ekolożka, adiunkt w Politechnice Opolskiej oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji
w Opolu, działaczka organizacji
ekologicznych i kobiecych
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Obywatelska Energiewende zagrożona
Karolina
Jankowska

W trakcie wystąpienia posła partii Zieloni, Olivera Krischera, podczas parlamentarnej debaty nt.
reformy EEG (ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE))
27 czerwca br., poseł CDU, Philipp Lengsfeld, zadał pytanie,
wyrażające obawy części społeczeństwa w Niemczech:
„Jestem posłem okręgu wyborczego Berlin-Mitte. Moi wyborcy wynajmujący mieszkania płacą każdego roku za skutki EEG-Umlage
(…). Subwencje wynoszą 24 mld
euro na rok. Wnioskuję z Pańskiego wystąpienia, że jest Pan zdania, że to nie wystarczy (…) i ta
kwota powinna dalej rosnąć (…).
Nie wystarczą Panu te 24 mld
euro co roku? Jak ma to dalej wyglądać: 30 mld euro, 35 mld euro?
Proszę mi podać uczciwą kwotę.
Czego Pan oczekuje, jakie koszty
mają jeszcze ponieść wynajmujący mieszkania między innymi w
moim okręgu wyborczym w następnych latach?“
Przyjmijmy, że 24 mld euro rocznie to dużo. 24 mld euro w 2014 r.
to w przeliczeniu na 1 kWh energii elektrycznej 6,24 eurocenty. To
jest właśnie EEG-Umlage – podział kosztów wsparcia OZE na
wszystkich konsumentów. Przy
czym 1 kWh energii elektrycznej kosztuje w Niemczech średnio 27 eurocenty brutto, częścią
tej kwoty jest EEG-Umlage. Problem polega jednak na tym, że nie
każdy konsument energii elektrycznej musi płacić tę samą wielkość EEG-Umlage w rachunku za
energię.
Na mocy przyjętej 27 czerwca reformy EEG 90 % przedsiębiorstw
reprezentujących 219 branż przemysłu uprawnionych zostało do
złożenia wniosku o ulgę w wysokości płaconej EEG-Umlage.
Celem tej regulacji jest odciąże-

nie energochłonnych przedsiębiorstw, dla których ewentualnie
zbyt wysokie koszty energii mogłyby prowadzić do utraty konkurencyjności na międzynarodowym rynku. Według Zielonych
realne zagrożeniem dla konkurencyjności dotyczy jednak jedynie 15 branż, tego samego zdania
jest Komisja Europejska, krytykującą niemiecką reformę EEG.
Oczywiste jest, że część EEG-Umlage, której nie płaci przemysł, dzielona jest po równo na
pozostałych konsumentów energii, a więc prywatne gospodarstwa domowe oraz małe i średnie
przedsiębiorstwa. Należy zatem
zapytać posła koalicji rządzącej,
pana Lengsfelda, dlaczego jego
partia nie chce odciążyć swoich wyborców poprzez równiejsze rozłożenie kosztów EEG na
wszystkich konsumentów energii
elektrycznej?

Dodatkowo należy zapytać, dlaczego wedle niedawno przyjętej reformy EEG najemcy domów, którzy produkują energię
elektryczną na własne potrzeby
przy pomocy np. fotowoltaiki,
mają płacić docelowo 40 % EEG-Umlage, a prosumenci z kręgu
przemysłu – jedynie 15 %? Tym
bardziej, że ci ostatni pozyskują
energię elektryczną w większości
z elektrowni/ instalacji konwencjonalnych, a więc na paliwa kopalne? Do tej pory prosumenci w
Niemczech nie ponosili żadnych
opłat za możliwość konsumowania energii elektrycznej wyprodukowanej we własnej instalacji.
Opłata, jaką właśnie wprowadzono, Sonnensteuer („podatek
słoneczny“), jak nazywają ją Zieloni, jest zupełnie bezprecedensowa. To tak, jakby wprowadzić
opłatę za warzywa i owoce, które
spożywa się z własnego ogrodu.
Jeśli rząd niemiecki chce w ten
sposób zwiększyć krąg płacących
EEG-Umlage, to może mu się nie
udać, jeśli nowe, prosumenckie
instalacje OZE przestaną powstawać ze względu na zwiększone
koszty i tym samym ryzyko finansowe. A także samą absurdalność
„podatku słonecznego“.

Odpowiedzi na powyższe pytania są oczywiste – jeśli poseł CDU
staje w obronie swoich wyborców,
to albo próbuje sprytnie zatuszować swoje prawdziwe intencje,
albo nie rozumie reformy, którą 27
czerwca jego partia jako członkini rządu przyjęła. Niestety, jest to
reforma, która zahamuje Energiewende w Niemczech, zwłaszcza
tę oddolną, obywatelską, prosumencką i spółdzielczą, i przyczyni
się do ponownego wzmocnienia
pozycji i roli dużych koncernów
energetycznych. Obecnie sprzedają one, notabene, energię elektryczną po cenach wyższych niż
przedsiębiorstwa produkujące i
sprzedające energię elektryczną w
100 % z OZE, jak np. natustrom.
Czemu zatem pan Lengsfeld nie
poleci swoim berlińskim wyborcom zmiany dostawcy energii z
Vatenfall na naturstrom?

Fot: Flickr.com /thetimchannel

Na początku przyjęłam, że 24 mld
euro rocznie to dużo. Weźmy jednak pod uwagę, że Niemcy wydają
rocznie ok. 90 mld euro na import
ropy, gazu i węgla, które to koszty
rosną z roku na rok zdecydowanie
szybciej, niż koszty rozwoju OZE.
Należy przy tym podkreślić, że te
24 mld euro zostają w kraju, generując rozwój gospodarczy, miejsca pracy itd., a 90 mld euro wypływa bezpowrotnie, głównie do
Rosji. Okazuje się zatem, że obecnie w Niemczech OZE to tylko
kozioł ofiarny, a prawdziwy problem wzrastających kosztów energii leży gdzie indziej. Ale dojrzeć
go można tylko wtedy, jeśli postawi się sobie za cel obywatelską
Energiewende i odchodzenie od
modelu energetyki opartego na
funkcjonowaniu dużych koncernów energetycznych. Ten cel przyświeca jednak w trakcie obecnych
rządów CDU/CSU i SPD jedynie
oświeconej świadomej części tego
społeczeństwa. Politycy obecnej
koalicji i zmanipulowani przez
nich wyborcy działają w interesie
koncernów.

Fot: Flickr.com /arnolddeleon

Karolina Jankowska - referentka ds. polityki energetycznej we
frakcji Partii Piratów w parlamencie landu Berlin.

-----------------------------------------------------

Fundacja im. Heinricha Bölla jako zielona fundacja polityczna wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspólne przedsięwzięcia z organizacjami partnerskimi
w 60 krajach oraz prowadzi 30 biur na całym świecie.
Warszawskie biuro prowadzi aktywności w komponentach
demokracja płci i równouprawnienie kobiet, demokracja oraz
polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
Od 2007 roku w ramach programu „Energia i klimat” działa na rzecz wdrożenia zrównoważonego ekologicznie miksu energetycznego uwzględniającego wyzwania związane
ze zmianami klimatu oraz modernizacją społeczeństwa.
Działania Fundacji można śledzić na Facebooku, Twitterze,
www.pl.boell.org i platformie Issuu, a nagrania z debat
na YouTube i Mixcloud. Aktualności są na bieżąco rozsyłane
w newsletterze, na który można się zapisać poprzez stronę
internetową.
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Zapraszamy także na portal poświęcony idei i strategiom niemieckiej transformacji energetycznej i jej skutkom dla niemieckiej gospodarki, środowiska i społeczeństwa.

Na stronie:

energytransition.de/2013/03/pl/

dostępne są:
•

kompendium wiedzy w formie e-booka,

•

słowniczek najważniejszych terminów,

•

FAQ,

•

ekspertyzy oceniające zwrot ku źródłom odnawialnym
z perspektywy różnych państw.
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Energiewende 2.0

– kontynuacja transformacji
Ralf Fücks
Ciąg dalszy ze str.1
Dzięki rezygnacji z energii jądrowej
i paliw kopalnych na rzecz wiatru,
słońca i innych odnawialnych źródeł energii.
Dotychczasowe sukcesy Energiewende, do których należy przede
wszystkim znaczny wzrost produkcji energii elektrycznej z wiatru i słońca, prowadzą do paradoksów, w których trudno
rozeznać się opinii publicznej.
Im większy udział energii odnawialnych w produkcji energii
elektrycznej, tym niższe hurtowe
ceny elektryczności na giełdzie.
Jednocześnie jednak wzrasta
koszt energii elektrycznej płacony
przez gospodarstwa domowe. Do
tego w ostatnich dwóch latach poziom niemieckich emisji CO2 znowu zaczął rosnąć, pomimo miliardowych inwestycji w odnawialne
i przyjazne dla klimatu źródła
energii. Zamyka się nowoczesne
siłownie opalane gazem, podczas
gdy stare bloki węglowe pracują
pełną parą. Dla dobra Energiewende należy rozwiać wątpliwości pojawiające się w związku
z tymi sprzecznościami, a także
wypracować rozwiązania, aby zapobiec im w przyszłości.  
Wkraczamy dziś w nowy etap,
który domaga się nie tylko reformy niemieckiej ustawy o odnawialnych źródłach energii, ale
i całokształtu zasad, według których funkcjonuje sektor energii
elektrycznej. To właśnie ten postulat kryje się za hasłem „Energiewende 2.0“.  
Rozbudowa odnawialnych źródeł energii była jak dotychczas
niekwestionowanym sukcesem,
jednak proces ten rodzi dziś
nowe wyzwania. Jednym z nich
jest pilna potrzeba reformy sektora energetycznego. Udział odnawialnej energii elektrycznej
przekroczy niebawem 25 procent
– to więcej niż jest w stanie zaabsorbować system elektroenergetyczny zaprojektowany wokół
energii jądrowej i paliw kopalnych. W dotychczasowym modelu elektryczność produkowana
była przez stosunkowo niewielką
liczbę dużych elektrowni zarządzanych przez kilka koncernów
energetycznych utrzymujących

dominującą pozycję na rynku.
Tymczasem nowy system oparty
jest o odnawialne źródła energii,
które charakteryzują się zmiennymi poziomami produkcji, dużą
różnorodnością i znaczą liczbą instalacji, w dodatku pozostają one
często w rękach obywateli. Słońce, wiatr i inne odnawialne źródła
energii w coraz większym stopniu zastępują elektrownie opalane paliwami kopalnymi i przejmują rolę podstawowego źródła
energii.  

Na tym etapie nasycenia systemu
przez odnawialne źródła energii
najważniejszym wyzwaniem jest
wypracowanie
mechanizmów,
które pozwolą na synchronizację podaży i popytu energii elektrycznej. Im większy udział energii odnawialnych w produkcji
elektryczności, w tym mniejszym
stopniu istniejące elektrownie
konwencjonalne będą mogły reagować na ich fluktuację. Odnawialna elektryczność wymaga inteligentnych sieci, mechanizmów
elastycznego zarządzania popytem, magazynowania energii,
a także nowego modelu rynku,
który promuje nie tyle jak największą produkcję energii, lecz
gotowość do dostarczenia zielonej energii w okresach, gdy jest na
nią zapotrzebowanie.
Debata na temat modelu dla kolejnego etapu Energiewende już
się toczy. Każda reforma musi
wziąć pod uwagę zagadnienia zarysowane poniżej.

Główne przesłanie
brzmi: Energiewende
odniesie sukces jedynie
wówczas, gdy przynosić
będzie zarówno korzyści
gospodarcze,
jak i środowiskowe
Tylko pod takim warunkiem może
stać się inspiracją dla innych krajów. Dlatego też jest kwestią kluczową, aby ograniczyć koszty
rozbudowy odnawialnych źródeł
energii nie wyhamowując jednocześnie dynamiki ich rozwoju i
impetu technologicznych innowacji. Co do zasady, producenci powinni w coraz większym stopniu
przejmować odpowiedzialność (i
ryzyko) za sprzedaż odnawialnej
elektryczności na giełdzie. W do-

tychczasowym systemie prywatnym inwestycjom gwarantowano
z góry określone zyski na przeszło
20 lat, dzięki temu producenci nie
musieli troszczyć się o sprzedaż
swojej energii. Rozwiązanie to doskonale sprawdziło się na etapie
rozruchu inwestycji w odnawiane
źródła energii, lecz jest na dłuższą
metę nie do utrzymania.

Należy stworzyć system
mocy rezerwowych, który
będzie przyjazny klimatowi,
zapewni produkcję
elektryczności w okresach
niskiej produkcji elektrowni
słonecznych i wiatrowych,
a także zagwarantuje
bezpieczeństwo dostaw
energii elektrycznej
Wyzwaniem kolejnego etapu
Energiewende jest zbudowanie
„ekologicznych
mechanizmów
elastyczności”, na które składać
się będą inteligentne sieci, magazynowanie energii, zarządzanie
popytem, bioelektrownie i turbiny gazowe. Dzięki tym rozwiązaniom elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne przestaną być
niezbędnym elementem systemu
elektroenergetycznego.  

Zaangażowanie społeczne
w Energiewende musi
pozostać fundamentem
transformacji energetycznej
Bezprecedensowy rozwój odnawialnych źródeł energii nie byłby możliwy bez nakładów inwestycyjnych czynionych przez
właścicieli domów, gospodarstw
rolnych, małych przedsiębiorców
i prywatnych inwestorów. Coraz
więcej ludzi bierze dziś udział
w produkcji energii elektrycznej
i czerpie zyski z jej sprzedaży,
dzięki czemu społeczne poparcie dla Energiewende utrzymuje
się na wysokim poziomie. Przy
okazji, spadły koszty energii odnawialnej, gdyż nie oczekują oni
wygórowanej stopy zwrotu z inwestycji. Reforma przewiduje
bezpośrednią sprzedaż energii
elektrycznej na giełdzie, a także
przetargi na budowę większych
instalacji. Rozwiązania te powinny iść w parze z określeniem
stosunkowo niewysokiego progu inwestycyjnego dla drobnych

inwestorów. Pozwoli to uniknąć
sytuacji, w której jedynie wielkie
koncerny energetyczne będą dysponować odpowiednimi funduszami na sfinansowanie zielonych
inwestycji.

Niemcy nie mogą być
jednocześnie krajem
Energiewende i węglowym
sercem Europy
Nie da się ukryć, że kraj jeszcze
przez jakiś czas zależny będzie od
węgla. Pozostanie on pomostowym nośnikiem energii tak długo,
aż rozbudowa odnawialnych źródeł energii i innych przyjaznych
dla klimatu alternatyw nie uczyni tego surowca zbędnym dla systemu elektroenergetycznego. To
właśnie zielona elektryczność ma
w dłuższej perspektywie zastąpić
energię jądrową, która przestanie
być produkowana po roku 2022.
Chodzi także o to, by energie odnawialne zastępowały w przyszłości bloki węglowe, a nie wysokosprawne elektrownie gazowe, jak
to ma miejsce dzisiaj. Kluczowy
w tym procesie jest system handlu
emisjami. Rząd w Berlinie musi
naciskać na jego reformę i przyjąć
ambitne cele klimatyczne. Pozwoli
to na korektę ceny węgla na rynku energii elektrycznej, która odzwierciedlać będzie jego rzeczywiste koszty środowiskowe. Jeśli
inicjatywa ta się nie powiedzie,
zaprzepaszczona zostanie także
szansa na wprowadzenie krajowych mechanizmów uzupełniających, jak choćby minimalnej ceny
uprawnień do emisji CO2 czy wymogów w zakresie sprawności
elektrowni. Rosnąca produkcja
elektryczności z węgla może całkowicie zdyskredytować Energiewende w kraju i zagranicą, a także
podkopać zaufanie opinii publicznej, bez której transformacja energetyczna nie może się powieść.

Efektywność energetyczna
i energie odnawialne to dwa
filary Energiewende
Transformacja energetyczna nie
powiedzie się bez stałego podnoszenia efektywności energetycznej. Najtańszy kilowat to
ten zaoszczędzony. W obszarze
zmniejszania
zapotrzebowania
na elektryczność konsumowaną
przez gospodarstwa domowe, administrację i przemysł pozostało
jeszcze wiele do zrobienia. Co do
zasady, inwestycje w efektywność
energetyczną są tańsze od kosztów produkcji elektryczności.
Na kolejnym etapie Energiewende należy bezwzględnie dotrzymać zobowiązania do obniżenia
zużycia energii elektrycznej o 10
procent do roku 2020. Będzie to

wymagać odpowiednich zachęt
i instrumentów, jak choćby odpowiednich norm efektywności
dla urządzeń elektronicznych na
wzór japońskiego modelu „Frontrunner”, będącego dziś standardem dla najbardziej oszczędnych technologii elektronicznych.
Mniejsze zużycie elektryczności
oznacza niższe koszty, zmniejszenie uzależnienia od importu węgla i gazu, a także poprawę stanu
środowiska naturalnego.  

W przyszłości
Energiewende musi zyskać
wymiar europejski
Unia Europejska de facto współtworzy dziś politykę energetyczną Niemiec. Wprawdzie
kształtowanie krajowego miksu energetycznego pozostaje
wyłączną prerogatywą państw
członkowskich, jednak muszą
one prowadzić politykę zgodną
z europejskim prawodawstwem
w zakresie klimatu i energii czy
regulacjami dotyczącymi wspólnego rynku energii. Komisja Europejska od niedawna realizuje
także uprawnienie do orzekania
o legalności subsydiów dla określonych producentów energii, co
wpływa na krajowe mechanizmy
wsparcia dla energii odnawialnych. Nie oznacza to jednak, że
kształtowanie ram Energiewende musi być przez to łatwiejsze,
gdyż zarówno sama Komisja Europejska, jak i poszczególne kraje
członkowskie prezentują często
odmienne stanowiska odnośnie
kierunku polityki energetycznej i kształtu systemów wsparcia
dla energii odnawialnych. Niemniej jednak, silniejsza integracja europejska jest dużą szansą
dla dalszego rozwoju energii odnawialnych. Im szersza będzie
wspólnota energetyczna, tym lepiej będzie ona sobie radzić ze
zmiennymi poziomami produkcji elektryczności ze źródeł odnawialnych, co w efekcie przełoży
się na niższe koszty zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego.
Przyszłością Energiewende jest
elastyczny system energetyki rozproszonej i ponadnarodowe sieci.
Ralf Fücks – dyrektor (parytetowo z Barbarą Unmüßig) zarządu
Fundacji im. Heinricha Bölla
Tłumaczenie: Rafał Jantarski
Tekst ukazał się jako wstęp do
publikacji autorstwa Gerda Rosenkranza, Schriften zur Ökologie, Band 36: „Energiewende 2.0
- Aus der Nische zum Mainstream”, która ukazała się 7 kwietnia 2014 roku.

Fot: Flickr.com /kevin dooley
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Transformacja energetyczna

„à la française”

Ewa Sufin-Jacquemart
Ciąg dalszy ze str.1

Energia we Francji – fakty
i mity
Prawdą jest, że trzy czwarte produkowanej we Francji energii
elektrycznej to energia jądrowa,
tyle, że energia elektryczna stanowi we Francji tylko mniej niż
jedną czwartą zużywanej energii końcowej. Węgiel, ropa i gaz,
czyli tradycyjne paliwa kopalne,
dominują (67,5%), a pozostałe
niecałe 10% to energia cieplna ze
źródeł odnawialnych.
Nieprawdą jest też, że Francuzi
dzięki energii jądrowej mają dużo
wyższy poziom bezpieczeństwa
energetycznego niż Polska. Po
pierwsze we Francji nie ma uranu,
więc francuska AREVA musi go
wydobywać na innych kontynentach, głównie w Afryce. Po drugie
większość ropy i gazu pochodzi
z importu: 90% gazu i aż 99% ropy.
Wreszcie pozostaje drażliwa kwestia bezpieczeństwa energetyki
jądrowej. Jak widać na załączonym obrazku Francja usiana jest
wszelkimi instalacjami związanymi z sektorem energii jądrowej –
reaktorami, składowiskami odpadów, fabrykami przerabiającymi
odpady, ośrodkami badawczymi. Większa część z 58 reaktorów
jest w końcowej fazie eksploatacji,
wielu elektrowniom już raz przedłużono przewidziane początkowe życie. Audyt bezpieczeństwa jądrowego, zrealizowany
na zlecenie Komisji Europejskiej
we wszystkich elektrowniach jądrowych Unii, wykazał dla Francji nie dofinansowanie w bezpieczeństwo francuskich elektrowni
rzędu 10 mld euro.
Ponadto niska cena energii jądrowej okazała się mitem, co wykazał audyt Izby Obrachunkowej ze stycznia 2012 roku. Koszt
produkcji energii jądrowej oszacowano w nim na 228 mld euro
(czyli ok. biliona złotych), a średni koszt produkcji prądu na 49,5
euro/MWh. A były to tylko prowizoryczne szacunki. Oczekuje
się jeszcze większych sum, gdyż
– jak stwierdzono - wielkość i harmonogram kosztów związanych
z pokonstrukcyjną produkcją atomową „są często słabo znane, a ich
oszacowanie opiera się na wielu
hipotezach”.

Narodowa Debata
nad Transformacją
Energetyczną
Dlatego transformacja energetyczna jest dla wszystkich ewidentną koniecznością. Musi ona brać
pod uwagę nie tylko wyzwania
czysto narodowe, ale także globalne, a przede wszystkim grożącą ludzkości katastrofę klimatyczną. I mimo, że Francja, dzięki
dużej proporcji energetyki jądrowej, emituje stosunkowo niewiele,
CO2 w sektorze produkcji energii,
jednakże w innych sektorach, takich jak budownictwo, transport
czy rolnictwo, ma wciąż ogromny
margines postępu.

Ponadto, ponieważ dziś podjęte decyzje angażują kraj w wielkie inwestycje na kilkadziesiąt
lat i determinują przyszłość tych
i przyszłych pokoleń, zdecydowano się podjąć Narodową Debatę nad Transformacją Energetyczną (DNTE).
Na Konferencji Środowiskowej
we wrześniu 2012 roku, uczestniczący w niej rząd i ministerstwa, związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje
ekologiczne i samorządy przyjęły kalendarz DNTE, jako części
procesu zmierzającego do opracowania przed końcem 2014 roku
ustawy ramowej o przyszłości
energetycznej Francji. Struktura organizacyjna debaty została
precyzyjnie przemyślana, m.in.
stworzono Sekretariat Generalny
DNTE w ministerstwie zrównoważonego rozwoju, grupy eksperckie złożone z naukowców,
inżynierów i aktywistów organizacji pozarządowych, a także
koordynację z Komitetem Ekonomicznym, Społecznym i Środowiskowym oraz z parlamentem.
W ramach DNTE zorganizowano
850 profesjonalnie animowanych
i podsumowanych debat w całym
kraju z uczestnictwem różnych
interesariuszy, zwieńczonych seminariami obywatelskimi w dziesięciu regionach. Tak powstał
obywatelski dokument ramowy,
nad którym pochylili się urzędnicy ministerialni i rząd.

Priorytetem efektywność
energetyczna i OZE
Po wielomiesięcznych pracach
ministerialnych, pospieszanych
przez niecierpliwe organizacje
pozarządowe, Minister Ekologii
Segolène Royal ogłosiła 18 czerwca br. zarysy projektu ramowej
ustawy o transformacji energetycznej Francji.
W podstawowej kwestii, powolnego zmniejszania roli energii
nuklearnej, brak niespodzianek:
Francja do 2025 roku zmniejszy
udział energii elektrycznej produkowanej z atomu z 75% do
50%. Dla naszego rządu powinno to być przykładem i powinniśmy bardzo uważnie śledzić
jak oni to osiągają, aby brać wzór
dla naszego sektora węglowego.
Możemy być pewni, że nie będzie bezwzględnego wyrzucania ludzi z pracy. Raczej możemy
oczekiwać na nie zastępowanie
pracowników odchodzących na
emeryturę i przekwalifikowanie
pozostałych, m.in. do działów demontażu zużytych elektrowni.
W nowej ustawie ważne są zobowiązania w zakresie celów europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej: oszczędność energii
(poprawa efektywności energetycznej), zmniejszenie emisji CO2
i rozwój energii odnawialnych:
• obniżka o 50% całkowitego zużycia energii w 2050 roku w stosunku do 2012 – co jest ambitnym celem, który w debacie był
mocno atakowany przez przedsiębiorców;
• obniżka o 40% emisji CO2 do
2030 roku w stosunku do roku
1990 – zgodnie z celami Unii

Europejskiej, choć mniej ambitnie niż w propozycji NGO;

• osiągnięcie poziomu 40% energii ze źródeł odnawialnych w
2030 roku – nieco mniej ambitnie niż proponują organizacje
pozarządowe (45%), ale znacznie powyżej celu UE 27%; oznacza to podjęcie prawdziwej
francuskiej Energiewende.
Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej mają dotyczyć głównie budownictwa
i transportu. W budownictwie
składa się na nie kompleksowy pakiet decyzji, narzędzi i instrumentów, od obniżki VAT na prace termomodernizacyjne i narzucenia
obowiązku istotnej poprawy efektywności energetycznej przy każdym dużym remoncie budynku,
poprzez stworzenie Narodowego
Funduszu Gwarancyjnego, dotację
dla rodzin ubogich, opodatkowanie „klimat-energia” i „atom”, postawienie celu 500.000 mieszkań/
domów doprowadzonych rocznie
do standardu niskoenergetycz-

nego, pomnożenie przez 10 ilości
szkoleń zawodowych dla pracowników sektora budowlanego i zdefiniowanie zasad akredytacji organizmów i instytucji szkolących.
W transporcie m.in. stawia się na
samochód elektryczny wprowadzając system „bonusów elektrycznych” (nawet do 10.000 euro)
przy wymianie samochodu diesel
na elektryczny, przewidując stworzyć 7 milionów punktów do ładowania baterii elektrycznych do
2030 roku.
Aby stymulować szybki rozwój
energii odnawialnych (OZE),
przewidziano ułatwienia administracyjne, rozwój badań rozwojowych, instrumenty finansowe
i „prawo do eksperymentowania” dla samorządów, dla których
przewidziano 5 miliardów euro
na pożyczki państwowe na realizację celów transformacji energetycznej w budownictwie, transporcie i OZE.
Wreszcie po raz pierwszy wprowadzono pięcioletnie planowa-

nie energetyczne, opracowywane
przez Generalną Dyrekcję Energia i Klimat (DGEC) i zatwierdzane przez parlament. Każda kolejna ekipa rządząca będzie musiała
w ciągu 18 miesięcy od wyborów
opracować tzw. „budżet węglowy” i strategię niskoemisyjną kraju na resztę kadencji rządu.
Projekt ustawy jest punktem wyjścia do dalszych negocjacji. Organizacje pozarządowe nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa,
korporacje energetyczne również.
Biorąc pod uwagę włożony wysiłek całego społeczeństwa, jest
nadzieja, że ambitny kierunek reform będzie utrzymany.
Ewa Sufin-Jacquemart - jest socjolożką i dyplomatką, pracowała jako radca w ambasadzie RP
w Luksemburgu. Obecnie prezeska zarządu fundacji „Strefa Zieleni”, a także doradczyni w zakresie zrównoważonego rozwoju
regionalnego i społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR
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Wielkie i małe nadzieje

STWÓRZMY ŁAŃCUCH LUDZI!

23 sierpnia

– czyli jak się żyje z odkrywką

razem przeciwko

odkrywkom
Jesteśmy przyzwyczajeni, że do rozwiązywania
mniejszych i większych problemów, z jakimi boryka się nasza cywilizacja, wystarczy kliknięcie.
„Klik” i nakarmiłam głodne dzieci w Polsce, „klik”
– właśnie rozprawiłem się z wycinką lasów tropikalnych. Jeszcze jedno kliknięcie, a mój „lajk”
z pewnością przełoży się na ochronę zagrożonych gatunków przed wyginięciem. Co jednak,
jeśli kliknięcia i polubienia nie wystarczą? Czy
zastanawialiście się kiedyś nad tym, że poza
wirtualną, istnieje jeszcze druga, znacznie bardziej namacalna rzeczywistość – taka, w której
jeziora naprawdę wysychają, ziemia przestaje
wydawać plony, a całe społeczności są przenoszone z miejsca na miejsce, jak gdyby chodziło
o worki ziemniaków?
Właśnie taki los spotyka tereny przeznaczone
pod budowę kopalni odkrywkowych. Obietnice inwestorów dotyczące setek nowych miejsc
pracy i życia w nowej lepszej rzeczywistości, są
tam wyłącznie wirtualne, tragedie mieszkańców – bardziej niż prawdziwe. W materiałach
promujących kopalnie odkrywkowe mówi się
o korzyściach, jakie przyniosą one dla polskiej
gospodarki. Nie wspomina się jednak zupełnie
o niebotycznych stratach dla lokalnych społeczności rolniczych: o studniach, w których zaczyna brakować wody, wysychających uprawach,
czy skandalicznych praktykach wywłaszczeniowych prowadzonych przez inwestora. Taki los
spotkał kilka lat temu mieszkańców Tomisławic,
a jeśli się nie przeciwstawimy, spotka również
mieszkańców Chlebowa, Brodów, Czarnowic
i Starosiedla w województwie lubuskim.
W obliczu takiej przemocy nie wystarczy kliknięcie. Nie wystarczy też podpis złożony pod
petycją. Tam, gdzie dzieje się prawdziwa
krzywda, potrzeba równie prawdziwych ludzi,
którzy się jej aktywnie przeciwstawią. Nie dziesięciu, dwudziestu czy nawet setki, ale tysięcy
osób gotowych powiedzieć STOP odkrywkom,
STOP przemocy węglowych gigantów wobec
obywateli!
Takimi osobami jesteśmy również ja i Ty. Są
nimi nasi rodzice, dzieci, partnerzy i przyjaciele. Są nimi wszyscy ci, którzy zamiast biernie
przyglądać się samowoli koncernów energetycznych, wychodzą z domów i mówią: „Nie godzę się na coś takiego. Węgiel brunatny niszczy również moją przyszłość”.
Właśnie takie osoby stworzyły w wielu miejscach świata ideę ŁAŃCUCHA LUDZI - ludzi,
którzy chcą walczyć o swoje prawa nie przy pomocy butelek z benzyną, kamieni, czy płonących
opon, lecz przy pomocy własnej nieustępliwej
obecności w danym miejscu. Ludzi, którzy chcą
w pokojowy, ale też twardy i zdeterminowany
sposób zamanifestować swój sprzeciw.
Takie też osoby – wśród nich ja i Ty – utworzą
23 sierpnia żywy ludzki łańcuch między dwiema miejscowościami zagrożonymi zniszczeniem przez budowę kopalni odkrywkowych –
polskimi Grabicami i niemieckim Kerkwitz.
8 kilometrów wynosi dystans między tymi miejscowościami. Kilka tysięcy złączonych ramion
– właśnie tyle potrzeba, by kolejne trzy tysiące ludzi, z piętnastu zagrożonych odkrywkami
wsi ocalić przed przymusowymi wysiedleniami, przed zniszczeniem ich domów, pól uprawnych, szkół oraz kościołów.
Przyłączając się do łańcucha, robisz jednak
znacznie więcej. Bronisz nie tylko tego, co tu
i teraz, ale też tego, co w przyszłości. Swoją
obecnością przekonujesz polskie władze, że
nie chcesz, by Twoje dzieci i wnuki wychowywały się w świecie zatrutym węglem i atomem.
Dajesz wyraz swojego poparcia dla energii czystej – nieskażonej cierpieniem ludzi i przyrody
ani brudnymi interesami inwestorów.
W łańcuchu ludzi każde ogniwo jest ważne,
bo taki łańcuch to ja i Ty. Bez Ciebie się nie
uda. 23 sierpnia bądź w Grabicach i stań
się częścią tego żywego organizmu. Nie
jesteś stąd? Przyjedź na własną rękę albo
zarejestruj się na stronie www.lancuchludzi.pl i przybądź jednym z autokarów wyruszających tego dnia do Grabic z dwunastu
polskich miast. Zabierz ze sobą krewnych,
przyjaciół i kolegów z pracy. Zabierz wiarę we własne siły, odwagę i pogodę ducha.
Chcesz zobaczyć łańcuch ludzi?
Wykujmy go razem!

O D K R Y W K O W E

Fot: Greenpeace

Monika Stasiak, Małgorzata
Włodarczyk
Ciąg dalszy ze str.1
Jesteśmy czwartym po Niemczech, Rosji
i USA potentatem w wydobyciu tego surowca na świecie. Jeśli jednak przyjrzeć się
odkrywkom bliżej, trudno oprzeć się wrażeniu, że i w tej gałęzi gospodarki nie mamy
specjalnie czym się chwalić.

Szczęściarze

Ci, od których kopalnie odkrywkowe wykupiły ziemię, mogą uważać się za szczęściarzy,
choć zwykle odszkodowania, płacone za gospodarstwa według tzw. wartości rynkowej
a nie odtworzeniowej, nie pokrywają w pełni strat. Negocjacje ceny odbywają się w cieniu przymusowego wywłaszczenia i towarzyszą im zwykle mniej lub bardziej otwarte
groźby, że jak się nie podoba – to się jeszcze
mniej dostanie: kopalnia potrafi udowodnić,
że dom jest stary i sam się rozpada. Dla tych
gospodarzy, którzy nie godzą się na zaproponowane warunki i wybierają długotrwały
proces sądowy, perspektywa rysuje się bardziej ponuro. Odkrywka zbliża się powoli,
ale skutecznie; wkrótce ich horyzont zamknie
się między wyrobiskiem a zwałowiskiem, zaś
ciężki sprzęt będzie widać i słychać zaraz za
oknem. Oczywiście, nie muszą się godzić, by
miesiącami lub latami żyć na samej krawędzi
wielkiej dziury. Mogą przyjąć warunki, jakie
im proponuje węglowy koncern – wziąć jakieś
tam pieniądze i mieć święty spokój.

Pechowcy
Pecha mają ci, których gospodarstwa nie są
położone na terenie samej odkrywki, ale na
tyle blisko, by odczuli wszelkie niedogodności
związane z jej sąsiedztwem – w tym zwłaszcza
osuszenie gruntów. Odkrywki powstają często
na obszarach rolnych, gdzie uprawa ziemi stanowi podstawowe źródło utrzymania. Rośliny
i zwierzęta hodowlane, by się rozwijać, potrzebują wody – nie ma w tym niczego odkrywczego. Jest za to coś „odkrywkowego” w fakcie
uzmysławianym sobie stopniowo przez ludzi
mieszkających na krawędzi wielkiej dziury,
że tej wody nagle zaczyna brakować. Cóż, odwodnienie terenu zaczyna się wiele miesięcy
przed pojawieniem się pierwszej koparki, potem pompy też pracują non stop. Czasem przez
pierwszy rok, dwa nie dzieje się nic – i nagle
w ciągu tygodnia znika woda ze studni będącej dotąd jej poręcznym, a przede wszystkim
darmowym źródłem. Istniejący od lat wojny
staw czasem w jedną noc zamienia się w suchy
dół – pozostaje wybrać ryby ze spękanego dna
i, jeśli się żyło na przykład z uprawy warzyw –
zastanowić co dalej.

Życie bez wody
Straty w produkcji rolnej bywają duże, rzędu
dziesiątek tysięcy złotych, możliwości uzyskania za nie godziwego odszkodowania – małe.
Jak prosty rolnik ma udowodnić, że za brak
wody w glebie, suche studnie i stawy odpowiada lej depresyjny odkrywki ? Eksperci wynajęci
przez kopalnię powiedzą mu, że przecież susza, deszcz nie pada. Nieważne, że w sąsiedniej
gminie woda stoi na polach, że rowy są jej pełne
– a u niego Sahara. Takie dowody są dobre na

rozmowę z kumplami przy piwie, do sądu potrzeba ekspertyz biegłych, prawników którzy
napiszą pozew – a chcą 300 złotych za godzinę
pracy. Rolnik na prawie się nie zna, na adwokatów pieniędzy też nie ma. Koncern węglowy
na odwrót – ma jedno i drugie. Zaproponują
chłopu groszowe odszkodowanie, a jak będzie
siedział cicho – obietnicę, że kogoś z rodziny zatrudnią na kopalni.

Puste obietnice

O tym ilu to ludzi będzie pracować przy odkrywce, kopalnia zwykle trąbi na lewo i prawo, jeszcze zanim wejdzie do gminy. O tym,
że trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje
i dyplom (najlepiej technikum górniczego
lub AGH), że praca będzie nie tyle dla miejscowych co raczej dla starych pracowników
wędrujących za węglem z jednej do drugiej odkrywki koncernu, że nawet ochroniarzy weźmie się z firmy zewnętrznej – już nie
wspomina. W końcu o tym, że w polskim górnictwie węgla brunatnego od lat redukuje się
zatrudnienie – można przeczytać w specjalistycznej prasie. A że chłop jej nie czyta? To jego
problem, brak wiedzy szkodzi.

hałas nie są brane pod uwagę. Raporty środowiskowe w rubrykach dotyczących prognozowanych konfliktów z lokalną społecznością
albo twierdzą, że się takowych nie przewiduje,
albo zwalają protesty na karb niedouczonych
pseudoekologów, zwanych mniej oficjalnie
ekoterrorystami. Niestety, w Polsce wciąż daleko w procesach planistycznych do brania pod
uwagę kosztów zewnętrznych inwestycji oraz
do posługiwania się alternatywnymi wobec
PKB wskaźnikami gospodarczymi.

Krajobraz z Księżyca

Świetlana przyszłość

Również szkody poczynione w krajobrazie nie
są czymś, co rozważałoby się planując odkrywkę. No, obszary NATURA 2000 można od biedy ominąć, żeby się Unia nie czepiała, ale już
cała reszta to przecież tylko „zwykła” ziemia
i „po prostu” pola, a na nich jakieś stare chałupy
– w których mieszkają mało nowocześni chłopi,
często nie rozumiejący istoty postępu i potrzeb
energetycznych kraju, który węglem stoi i ma
stać. Ich staroświeckie życie nie jest w końcu
aż tyle warte, mogą się też przekwalifikować –
zresztą, gdzie drwa robią, wióry lecą.
Ironia jest łatwa, na poważnie można zapytać, czy my Polacy naprawdę potrzebujemy
aż chronionych siedlisk lub gatunków, żeby
ochronić krajobraz przed zniszczeniem? Czy
trzeba nam nie wiadomo jak tęgich głów,
żeby rozumieć, że ciągnący się przez wiele
kilometrów księżycowy krajobraz, dziura w
ziemi po horyzont, monstrualna hałda – tak
naprawdę nie stanowią wartości dodanej ?
Że zrobić odkrywkę wielkości paru gmin, to
jakby wyciąć nożyczkami kawałek mapy Polski ? Wraz z ludźmi, którym każe się nagle
rozpocząć życie od nowa ? Co człowiekowi
w wieku 40, 50, 60 lat po świetlanej wizji, że
kiedyś, po dziesięcioleciach eksploatacji i rekultywacji będzie tu pięknie ?
Oczywiście, będzie. W skali geologicznej wieku Ziemi kopalnie odkrywkowe to błahostka
nie warta uwagi. Za miliony lat po wydobyciu węgla nie zostanie ślad. Co jednak ze skalą ludzką i z perspektywą, która by inwestycje
czyniła skrojonymi na miarę człowieczą, a nie
na użytek utopijnej wizji cywilizacji przemysłowej. I co z tymi, którzy nie doświadczą już,
jak będzie za 20, 50 czy 100 lat? Dla nich liczy
się tu i teraz – ziemia odziedziczona w spadku po rodzicach i dziadkach, troska o los swój
i swoich dzieci, chęć życia w otoczeniu, które
nie będzie szkodziło zdrowiu ani nie będzie
obrazą dla ich oczu.
Czy rzeczywiście ofiarami naszego wiecznego
głodu energetycznego muszą padać żywi ludzie z ich marzeniami, aspiracjami, planami na
przyszłość? Czy nie możemy budować systemu, który równoważyłby zapotrzebowanie
na energię ze względami przyrodniczymi i
społecznymi? A może po prostu inwestorom
wygodniej jest uwzględniać jedynie krótkowzroczne pragnienie zysku niż wymagające
znacznie większej uwagi kwestie zdrowia publicznego, krajobrazu, środowiska naturalnego? Wygodniej – na pewno, ale nie mądrzej.
Skutki irracjonalnych decyzji związanych z
tworzeniem kopalni odkrywkowych wracają
do nas wcześniej czy później, a kosztów z nimi
związanych żadne pieniądze nie wynagrodzą.

Miraże, roztaczane przez koncern obejmują tylko świetlaną przyszłość. Teraźniejsze atrakcje,
jak szkody zdrowotne, rozpad struktury społecznej, zanieczyszczenie pyłem i nieustający

Monika Stasiak, Małgorzata Włodarczyk
Greenpeace Polska,
konsultacja merytoryczna: dr. Leszek Pazderski

Znikają jeziora i turyści

Jeziora wysychają na koniec – a wraz z nimi
źródło pieniędzy, jakim jest turystyka. Zdjęcia
wykonywane na Kujawach, w regionie Pojezierza Gnieźnieńskiego, mówią więcej niż jakiekolwiek pomiary. Dawne trzcinowiska
obecnie oddziela od wodnej tafli szeroki pas
piachu. Drewniane pomosty, zamiast w wodzie, sterczą żałośnie na brzegu – nieświadomy turysta mógłby zapytać, po co właściwie
je zbudowano. Czasem pomysłowa ludność
dobudowuje dodatkową część pomostu – dalej i niżej, w stronę uciekającej wody; w końcu trudno łowić ryby siedząc kilka metrów
powyżej jej lustra, albo wręcz nad suchym lądem. Mogłoby się wydawać, że tragedia, która
dotknęła Morze Aralskie, to wytwór chorej socrealistycznej wyobraźni, nie do powtórzenia
w świadomej ekologicznie cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Czyżby ? Przykład Kujaw pokazuje, że niekoniecznie. A przecież to nie jedyny teren pojezierny, na który ostrzą sobie
zęby koncerny węglowe.

Im bliżej, tym głośniej

Oczywiście głośniej tylko przez moment,
przez te parę lat, gdy obok zdejmowane są
kolejne warstwy nadkładu, a potem węgla,
i przyrasta wielki lej w ziemi – odkrywka z
czasem się przesunie kilka kilometrów dalej.
Wtedy będzie już ciszej i spokojniej, a ściany
budynków gospodarczych też nie będą pękały od ciągłych wstrząsów. Potem już tylko
faza wszechobecnego kurzu i burz piaskowych z ogromnej hałdy, ale to przecież też jedynie zjawisko przejściowe. Za czterdzieści lat
będzie pięknie, pojawią się zalesienia, zbiorniki wodne i stoki narciarskie – wszyscy którzy
oglądali w telewizji zeszłoroczne spoty reklamowe jednego z węglowych koncernów wiedzą, że te są jak Pan Bóg – tworzą lasy, jeziora
i góry.
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Skutki zdrowotne katastrofy
jądrowej w Fukushimie
Yasuhiro Igarashi
Siódmego lutego 2014 r. ogłoszono wyniki badań tarczycy dzieci z prefektury Fukushima. Zostały one przeprowadzone przez
podlegający władzom prefektury komitet, złożony ze specjalistów z uniwersytetu medycznego
w Fukushimie. Badania wykazały, że są już 33 potwierdzone
przypadki i 41 przypadków podejrzenia raka tarczycy u 269,354
przebadanych dzieci ze skażonego obszaru. Proporcja chorych
wynosi prawdopodobnie 1:8,100
(= 33:269,354). Ogólnie mówi się,
że w normalnych okolicznościach
jest to 1:1,000,000. To oznacza,
że współczynnik jest prawie 120
razy wyższy od normy.
Była to już trzecia aktualizacja wyników badań tarczycy dzieci z prefektury. Pierwsza partia wyników
została ogłoszona w lutym 2013 r.,
wtedy proporcja chorych wynosiła
1:12,000. Po pierwszej aktualizacji
(sierpień 2013 r.) proporcja wzrosła do 1:9,800, a po drugiej (listopad
2013 r.) do 1:8,400. Z podobnego badania przeprowadzonego w silnie
skażonym obszarze okolic Czarnobyla (1995 r.) wynikało, że taka proporcja wynosiła 1:4,500. Teraz sytuacja w Fukushimie coraz bardziej
przypomina tę z Czarnobyla. Liczba
dzieci poniżej 18 roku życia w 2011
r., które wzięły udział w badaniu,
wyniosła około 360,000, czyli wyniki badań blisko 100,000 dzieci nadal
nie zostały ogłoszone. Ale kto może
zagwarantować, że one nie zachorują na raka tarczycy?

zdrowotnych. Odszkodowania
znacznie naruszyły państwowy
budżet. W takim wypadku ofiarą
staliby się obywatele”.

W Czarnobylu dopiero po
4-5 latach?
Pewnie czytelnicy tego artykuł znają lepiej niż ja działalność rządu radzieckiego i wiedzą lepiej, co to jest
komunizm. Dlatego zapytałbym,
czy rząd radziecki przeprowadził
wystarczające badania medyczne
w 1986 r. od razu po awarii w Czarnobylu? Czy rząd radziecki miał
wystarczająco dobry sprzęt i metodologię? Na pewno nie.
Na Białorusi rząd tylko zakazał
wchodzenia do lasu, zbierania
grzybów, jedzenia uprawianych
lokalnie warzyw itd., ale w ogóle
nie poinformował o skażeniu radioaktywnym i promieniowaniu.
Ludzie nie rozumieli przyczyny
takich zakazów. W wyniku tego
dużo osób zachorowało, ale przypadki te odnotowano jako choroby
endemiczne albo syndrom radiofobii. Dlatego rozgniewani ludzie
zaczęli organizować demonstracje domagając się prawdziwej informacji. Wtedy rząd niechętnie
upublicznił mapę skażenia. Ugiął
się dopiero 2 lutego 1989 r., czyli

Szef komitetu – Prof. Shunichi
Yamashita ciągle zaprzecza, że
tak wysoki współczynnik ma
związek z awarią w elektrowni
jądrowej. Pomimo tego nie przytacza żadnych innych potencjalnych przyczyn tego zjawiska.
Mówi tylko, że te przypadki nie
mają związku z awarią, „bo rak
tarczycy pojawił się w Czarnobylu dopiero po 4-5 latach” albo
że „aparatura medyczna jest teraz lepszej jakości i z tego powodu wykrywa więcej przypadków
niż to było spodziewane”.
Dokładnie ten sam prof. Yamashita opublikował wspomniane badanie z okolic Czarnobyla i to on
konkludował, że taka proporcja
ma związek z awarią w Czarnobylu. Jednak w przypadku Fukushimy powtarza: „nie ma związku z awarią”. Zastanawiająca jest
ta diametralnie odmienna ocena
tych dwóch zdarzeń.
Warto pamiętać o tym, że od razu
po awarii w Fukushimie Yamashita miał spotkanie z lokalnymi mieszkańcami (21.03.2011),
na którym wygłaszał stwierdzenia zupełnie nieakademickie np.:
„Promieniowanie nie wpływa na
uśmiechających się ludzi, a negatywnie wpływa na pesymistów”
(więc, nie martwcie się o promieniowanie). Mówił to, by zapobiec
wybuchowi paniki. W sierpniu
2012 r. udzielił wywiadu japońskiej gazecie. Padło pytanie, jak
ocenia skutki promieniowania
w Fukushimie. Wtedy odpowiedział: „...Chcę zapobiec upadkowi
Japonii. Po Czarnobylu było dużo
pozwów przeciwko rządowi na
Ukrainie z powodu kłopotów

Fot: Flickr by Nemo’s great uncle

aż 3 lata po katastrofie. Regulacje
prawne dotyczące ochrony i opieki
społecznej dla ofiar katastrofy czarnobylskiej zaczęły obowiązywać
dopiero od 11 grudnia 1991 r.
W takich warunkach nie można
było prowadzić wiarygodnych
statystyk. Pewnie w tym okresie
było dużo nieleczonych pacjentów. Dlatego trzeba przyznać, że
wobec powyższych faktów zdanie – „rak tarczycy pojawił się
dopiero po 4-5 latach w Czarnobylu”– to szalony komentarz.

Nie tylko...
W styczniu tego roku chłopak z liceum w Fukushimie napisał na
swoim Twitterze, że choruje na
ostrą białaczkę szpikową. Ten wpis
wywołał sensację, bo wcześniej
jego liceum zmuszało uczniów do
dekontaminacji terenu szkoły, bez
żadnych zabezpieczających masek.
Kontynuowane były też zajęcia wychowania fizycznego na zewnątrz.
Nie wiemy, czy on choruje z powodu promieniowania. Eksperci i lekarze mówią, że to nie ma związku
z awarią – zresztą jak zwykle.
Faktem jest, że odnotowuje się coraz więcej przypadków nie tylko
raka tarczycy czy białaczki. Dociera coraz więcej informacji o ne-

gatywnym wpływie skażenia na
zdrowie mieszkańców, np. chorobach serca. Jednak władze prefektury i rząd nie chcą opulikować statystyk, dlatego frustracja
mieszkańców tylko narasta.
Niestety możemy się spodziewać
jeszcze więcej takich smutnych informacji z Japonii. Faktycznie obszar skażenia jest duży, a kryteria
ewakuacji są mniej restrykcyjne
niż w Czarnobylu.

Dlatego w maju 2013 r. Anand Grover, Specjalny Sprawozdawca ds.
Prawa do Zdrowia, przedstawił
przed Radą Praw Człowieka ONZ
raport, w którym zawarł rekomendacje skorygowania kryteriów
ewakuacji dla japońskiego rządu.
Na razie nie możemy mieć jeszcze
pewności, czy zachorowania mają
związek z awarią w elektrowni jądrowej. Badania epidemiologiczne
muszą być powtarzane i przeprowadzane dokładnie. Ale równocześnie nikt nie może zaprzeczyć
temu, że istnieje związek z awarią,
pomimo deklaracji Yamashity, że
takiego związku nie ma. To zupełnie nienaukowa postawa niegodna badacza. Yamashita praktycznie
przyznał, że chce ograniczyć odpowiedzialność swoją i rządu oraz konieczność wypłaty odszkodowań.

Nie od dziś wiadomo, że „eksperci” zatrudnieni przez władze nie
myślą o tym, co jest dobre dla ludzi, a o tym jak spełnić oczekiwania
władz i przemysłu jądrowego, albo
tylko o tym jak bronić swojej pozycji. Przed awarią w Fukushimie tego
typu eksperci w Japonii mówili w
mediach: „Elektrownia jądrowa jest
bezpieczna. Nigdy nie wydarzy się
taka awaria jak w Czarnobylu”. A
jednocześnie stworzyli taką atmosferę, w której uniemożliwili jakąkolwiek polemikę poprzez sugestię:
„My jesteśmy ekspertami, mamy
tytuły profesorskie. Nie warto słuchać tych, którzy mówią inaczej niż
my”. Przebijała przez nich arogancja. A potem gdy doszło do awarii
i okazało się, że mówili nieprawdę,
zaczęli unikać mediów i teraz milczą. Już przestali być autorytetami.
To zjawisko ma miejsce nie tylko w
przypadku Czarnobyla i Fukushimy. Obecnie ten sam sposób debaty powtarza się w innych krajach.

Yasuhiro Igarashi urodził się
i mieszkał w Fukushimie, obecnie jest doktorantem w Instytucie
Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Od dwóch lata pisze artykuły na temat energetyki jądrowej
w Japonii
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Nie dać zapomnieć

W dniach 21 – 23 marca 2014
roku gościł w Polsce były premier
Japonii Naoto Kan, który sprawował urząd podczas katastrofy
elektrowni atomowej w Fukushimie. O kulisach wizyty, jej najciekawszych momentach i reakcji na
nią polskich mediów w rozmowie
z redakcją Zielonych Wiadomości
opowiadają jej organizatorki: Barbara Henmi i Ewa Dryjańska.
Redakcja: Skąd się wziął pomysł
zaproszenia do Polski byłego premiera Japonii?
Barbara Henmi: Poznałyśmy się
z Ewą na organizowanej przez nią
konferencji w drugą rocznicę trzęsienia ziemi w Fukushimie. Od tamtej
pory udało się nam zrobić wspólnie
kilka projektów. Dobrym przykładem jest pokaz w Warszawie filmu
A2-B-C o dzieciach z Fukushimy.
Nigdy nie planowałam zorganizowania przyjazdu do Polski byłego
premiera Naoto Kana. Okazja pojawiła się niespodziewanie. Podczas
rozmowy ze starym znajomym Pio
d’Emilia, który jest włoskim dziennikarzem pracującym dla Sky TG24
i byłym szefem klubu dziennikarzy
zagranicznych w Japonii, opowiadałam o organizacji kolejnej rocznicy Fukushimy i planach budowy
elektrowni atomowej w Polsce. Zapytałam go o radę. Jego odpowiedź
była natychmiastowa: „Przylatujemy z Premierem Kanem, co Ty na
to?”. Moja odpowiedź mogła być
tylko jedna.

Ewa Dryjańska: Skontaktowałyśmy się w tej sprawie z Andrzejem Sławińskim z Fundacji MuSES,
a później także Dagmarą Olejarz aktywistką z Pomorza. I tak się to zaczęło... Przyjechał nie tylko premier
Kan, ale także trzej członkowie japońskiego Stowarzyszenia Badań
nad Energetyką Odnawialną.
Redakcja: Zorganizowanie wizyty polityka takiego formatu nie
jest czymś prostym.
Ewa Dryjańska: Oczywiście nie jest
łatwo, ale ważna jest determinacja:
szukanie różnych możliwości, zwrócenie się do wielu osób i organizacji… Jak łatwo się domyślić wielokrotnie spotkaliśmy się z odmową
i to zmuszało nas do tego, żeby szukać dalej. Musieliśmy wysłać setki
maili, wykonać dziesiątki telefonów,
ale udało się. Jest to dla nas źródłem
olbrzymiej satysfakcji i dało to nam
poczucie, że jeśli się chce, to można
osiągnąć naprawdę wiele.
Barbara Henmi: Nasze wspólne
działania okazały się skuteczne, ponieważ premier Naoto Kan jest, podobnie jak my przekonany o wielkim zagrożeniu ze strony energetyki
jądrowej. Łączy nas wspólny cel,
którym jest wyeliminowanie energetyki jądrowej i szukanie alternatywnych źródeł energii.
Redakcja: Jaki przyświecał Wam
cel? Co chciałyście osiągnąć
dzięki tej wizycie?
Barbara Henmi: Można śmiało powiedzieć, że trwa blokada informacyjna o sytuacji w Fukushimie.
Większość ludzi zdążyła zapomnieć. Myślą, że wszystko wróciło
do normy. Niestety tak nie jest, najgorsze jest dopiero przed nami. Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień.
Skutki będą odczuwalne setki i tysiące lat. Wycieki są codzienne i niemożliwe jest ich zatrzymanie. Cały
Pacyfik jest skażony. Poprzez przyjazd Premiera Kana chciałyśmy
zwrócić uwagę polityków i mediów
na ten problem. Ludzie popierający
rozwój energetyki jądrowej w Polsce są zazwyczaj niedoinformowani.

Początkowo przygotowując wizytę rozmawialiśmy tylko o energetyce jądrowej, kiedy jednak premier
Kan dowiedział się o małym udziale OZE w produkcji energii w Polsce
do wizyty włączył japońskich ekspertów ze Stowarzyszenia Badań
nad Energetyką Odnawialną.

Ewa Dryjańska: Premier Kan bardzo łatwo demaskował funkcjonujące w Polsce mity związane z atomem i OZE. To on się zmagał ze
skutkami katastrofy w Fukushimie.
Jako szef rządu rozważał możliwość
ewakuacji 50 milionów obywateli
zagrożonych pogarszającą się sytuacją w elektrowni atomowej. Cały
czas podkreśla, że uniknięcie tego
scenariusza było jedynie kwestią
szczęścia. W reakcji na awarię zarządził zamknięcie innych elektrowni
jądrowych, które zgodnie z podejrzeniami nie spełniały wymogów
bezpieczeństwa. Wprowadził także
prawo stymulujące rozwój odnawialnych źródeł energii.
Redakcja: Wizyta była bardzo intensywna…
Ewa Dryjańska: Plan wizyty był
konsultowany z premierem Kanem. Wydało nam się oczywiste,
że ważnym jej punktem powinno
być spotkanie w Sejmie z parlamentarzystami. Premier się temu
nie sprzeciwiał, ale podkreślał,
że najbardziej zależy mu na spotkaniach ze zwykłymi ludźmi.
Ucieszyliśmy się z tego podejścia
i staraliśmy się spełnić jego oczekiwania. W programie znalazło się,
więc zarówno spotkanie ze specjalistami od OZE, wykład w Szkole
Głównej Handlowej, konferencja
z mieszkańcami regionu w Wejherowie jak i manifestacja przed ruinami elektrowni Żarnowiec.
Redakcja: Jak na wizytę premiera
Naoto Kana reagowali politycy?
Ewa Dryjańska: Jak pewnie często
się zdarza, gdy zwracaliśmy się do
różnych osób o pomoc, to spotykaliśmy się z odmową lub obietnicami bez pokrycia. A gdy okazało się,
że wizyta dojdzie do skutku, nagle
pojawiło się wielu „ojców sukcesu”
i destabilizujące próby ingerencji
w jej przebieg. Na szczęście udało
się jednak zrealizować zaplanowany
scenariusz łącznie z istotnymi punktami w Sejmie: spotkaniem z Parlamentarnym Zespołem Surowców
i Energii oraz konferencją prasową.
Było to możliwe przede wszystkim
dzięki posłance Annie Grodzkiej, posłowi Andrzejowi Czerwińskiemu
i marszałkini Wandzie Nowickiej.
Liczyliśmy się z tym, że pomimo
wysłanego zaproszenia przedstawiciele rządu nie przybędą na te spotkania. Cieszymy się jednak bardzo
z tego, że wielu wpływowych parlamentarzystów z różnych partii,
w tym także zwolennicy energetyki
jądrowej, uczestniczyło w tych spotkaniach. Ja osobiście byłam bardzo
zbudowana oglądając konferencję
prasową, w której brał udział równocześnie zwolennik atomu – poseł
Czerwiński, jak i przeciwna tej technologii marszałkini Nowicka. Nie
przypominam sobie czegoś podobnego w Sejmie.
Redakcja: A wyjazd na Pomorze?
Ewa Dryjańska: Premier bardzo
chciał się spotkać z mieszkańcami terenów zagrożonych budową
elektrowni jądrowych. Jeżdżąc po
świecie opowiada nie tylko o tragicznych następstwach awarii w
Fukushimie, ale także o alternatywie, jaką stwarzają odnawialne
źródła energii. Bardzo mu zależało na tym, żeby tą wiedzą podzielić

się z mieszkańcami regionu, a także lokalnymi władzami.
Można powiedzieć, że punktem
kulminacyjnym wizyty na Pomorzu była manifestacja przed ruinami Żarnowca, w której wzięli udział
mieszkańcy Krokowej, Lubiatowa
i Gąsek. Jedną z jej uczestniczek była
także wójt gminy Mielno Olga Roszak-Pezała. Znamienne, że ochrona
nie chciała dopuścić manifestantów
pod ruiny samej elektrowni. Czyżby obawiano się symbolicznego wymiaru tego miejsca?
Redakcja: Czy było warto zdobyć się na tak duży wysiłek?
Barbara Henmi: Było warto, choć
rzeczywiście wiązało się to z wieloma trudnościami. Największym
problemem było pozyskanie funduszy. We współpracy z wieloma
instytucjami barierą był administracyjny gorset, który ograniczał
ich możliwość zaangażowania się
w tę inicjatywę. Tym większa jednak satysfakcja z realizacji zamierzonego celu. Udało się dzięki bezinteresownej pomocy wielu osób,
od których otrzymywaliśmy wszelkiego rodzaju wsparcie. Wśród
nich była Fundacja Strefa Zieleni. Liczyłyśmy na większa pomoc
polityków, którzy niestety trochę zawiedli. Odczuwamy wielką
wdzięczność za pomoc i rady wielu osób, tak w Warszawie jak też na
Pomorzu, gdzie wizyta kończyła
się bardzo emocjonalnie i ciepło.
Redakcja: Spędziłyście z premierem Kanem dużo czasu. Czy są takie momenty tej wizyty, które zapamiętacie na długo?
Barbara Henmi: Niesamowite emocje zapanowały przed ruinami Żarnowca. Kiedy przybyliśmy na miejsce nie wpuszczono nas na teren
ruin. Nawet strażnicy byli całą sytuacją zażenowani. Gdy rozległ się
ryk syreny i pojawili się przeciwnicy atomu ogarnęły nas wszystkich
bardzo silne emocje. Do moich oczu
napłynęły łzy wzruszenia. 11 marca
2014 roku, kiedy zatrzęsła się w Japonii ziemia byłam w Tokio. W jednej
chwili wróciły wspomnienia z tamtych przerażających dni.
Premier Naoto Kan podczas wizyty w Polsce był niezmiernie szczęśliwy i wzruszony. Japońskie media
nie znają go od tej strony. Pamiętam
jego radość, kiedy dostał od polskich
aktywistów koszulkę i antyatomowy
żółty berecik. Atmosfera była bardzo
miła, pamiętam jak rozluźniony Naoto Kan nad jeziorem Żarnowieckim
głaskał koty a cala delegacja zachwycała się pięknem polskiej natury.
Ewa Dryjańska: Tak, było ich wiele. Dla mnie szczególnie poruszające było nabożeństwo w kościele poświęcone pamięci ofiar Hiroszimy,
Nagasaki i Fukushimy. To było zapierające dech w piersiach przeżycie dla nas wszystkich. Brali w nim
udział przedstawiciele różnych narodowości, różnych wyznań, którzy jednak w niezaprzeczalny sposób byli połączeni we współczuciu
i współodczuwaniu wspólnoty wobec kwestii ważnych dla całej ludzkości. Mam nadzieję, że to odczucie
znajdzie przełożenie na konkretne,
pozytywne działania zarówno dla
Japonii jak i Polski.
Barbara Henmi – filolog, współtwórczyni i działaczka Koalicji energetycznej, od 20 lat dzieli
swój czas między Polskę i Japonię, gdzie mieszka.
Ewa Dryjańska – doktorantka w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarka, organizatorka
spotkań i konferencji związanych
z Japonią
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Katastrofa trwa nadal
Ciąg dalszy ze str.1

Naoto Kan: Katastrofa w Fukushimie zmieniła poglądy bardzo
wielu ludzi na ten temat. Przed 11
marca ponad połowa Japończyków była za ostrożnym używaniem energii atomowej, ale obecnie ponad 70% jest za całkowitą
rezygnacją z niej.
B.H.: Jaka jest teraz sytuacja w
elektrowni atomowej i na terenach skażonych?
N.K.: Nadal 140 tysięcy ludzi nie
może wrócić do domów z powodu skażenia radioaktywnego.
Część skażonej wody pozostaje
w zbiorniku, ale ogromna jej ilość
wylewa się do oceanu. Katastrofa
w Fukushimie trwa nadal.
B.H.: W Polsce bardzo często powtarzana jest teza, że awaria
w elektrowni w Fukushimie spowodowana była przez tsunami.
W ten sposób buduje się u nas
przychylność dla budowy elektrowni atomowej, ponieważ tsunami jest w Polsce mało prawdopodobne. Tymczasem raport
parlamentarnej komisji śledczej
pod przewodnictwem Kioshi Kurokawy jednoznacznie stwierdza,
że przyczyną był błąd ludzki i „nie
może być ona uznana za katastrofę
naturalną”. Jak było naprawdę?
N.K.: Do katastrofy w Fukushimie
doszło, bo zbudowano ją w oparciu o fałszywe założenie, że tak
ogromne tsunami nie nadejdzie.
Teren, na którym ją postawiono,
oryginalnie był położony 35 metrów nad poziomem morze, ale

obniżono go do dziesięciu i postawiono tam 6 reaktorów. Gdyby tak zostawić teren na poprzednim poziomie, do wypadku może
by nie doszło. Dysponując obecną
wiedzą nie pozwoliłbym na obniżanie terenu. Trzeba było też
umieścić wyżej awaryjną instalację elektryczną, robić więcej ćwiczeń ewakuacji. Wydawało się też,
że jest wystarczająca ilość regulacji
by przeciwdziałać wypadkom w
elektrowni jądrowej, ale nie było
dostatecznej ilości specjalistów.
Teraz są to znane fakty i gdyby
były wiadome wtedy, być może
katastrofie można by zapobiec.
Przed wypadkiem zakładano, że
tak wielka katastrofa się nie wydarzy, że tak wielkie tsunami nie
uderzy, więc nie przygotowano
się na taką ewentualność.
B.H.: Pełnił Pan wtedy funkcję
premiera i musiał podejmować
szereg bardzo trudnych decyzji…
N.K.: Zaraz po wypadku, rankiem
następnego dnia pospieszyłem na
miejsce helikopterem porozmawiać z osobami kierującymi akcją,
ponieważ w stolicy nie docierały do mnie dokładne informacje.
Odnośnie tej podróży pojawiło się
wiele głosów za i przeciw, ale ja
uważam, że bardzo dobrze się stało, że mogłem bezpośrednio zbadać sytuację na miejscu, gdyż nie
mogłem podejmować decyzji nie
znając dokładnie sytuacji.
B.H.: W Polsce energetyka odnawialna jest lekceważona. W dyskusjach zawsze zaczyna się od
przedstawienia
argumentów
przeciw niej. Może zachętą do

zmiany podejścia będzie przykład Japonii. Jak energetyka odnawialna rozwija się w Japonii?
N.K.: W Japonii również do 11
marca opinia publiczna była bardzo negatywnie nastawiona do
energii odnawialnej. Szczególnie
sprzeciwiały się jej firmy energetyczne zarządzające elektrowniami atomowymi. Były na przykład
podawane powody takie jak stabilność produkcji energii w porównaniu z energetyką słoneczną
lub wiatrową. Nagłaśniano wady
energii odnawialnej, by jak najatrakcyjniejsza wydawała się energia atomowa. Myślę, że podobnie
może być w Polsce.
Jednak to w elektrowni jądrowej
wydarzyła się ogromna katastrofa.
Po wypadku w Fukushimie wprowadziłem w Japonii system taryf
gwarantowanych, co zaowocowało
bardzo szybkim rozwojem energetyki odnawialnej. Myślę, że w Polsce również przyjęcie tego systemu, jak uczyniła to już Japonia, a
jeszcze wcześniej Niemcy, przyczyniłoby się do znacznego rozpowszechnienia odnawialnych źródeł
energii z korzyścią dla kraju.
B.H.: Nuklearna wioska w Japonii
utrudnia rozwój odnawialnych
źródeł energii. W Polsce na energetykę odnawialną niechętnie patrzą koncerny energetyczne. Silne
jest też lobby węglowe. Jakie są
Pana zdaniem najważniejsze zalety energetyki odnawialnej, które mogłyby przekonać ludzi do jej
upowszechniania?
N.K.: Obecnie koszty energii odnawialnej wciąż są nieco wyższe

B.H.: Spędził Pan w Polsce dwa
dni. Spotykał się z politykami,

- nowoczesne reaktory nie mogą ulec awarii?
Poważna awaria w Lubiatowie może sprawić, że Gdynia
i Gdańsk lub nawet Warszawa
staną się niezdatne do zamieszkania na całe dziesięciolecia,
a Polska nie jest przygotowana
do zadośćuczynienia ofiarom.
Ciąg dalszy ze str.1
Pomimo rozpaczliwej akcji operatorów, 6,5 godziny później rdzeń
reaktora jest odsłonięty i poprzez
uszkodzony rurociąg ogromne
ilości materiałów radioaktywnych przedostają się do środowiska. 17% jodu-131 i podobna ilość
cezu-137 zostają wypchnięte do
atmosfery przez ciepło reaktora.
Wiatr wieje z zachodu. Wieczorem, około godziny 22: 00 radioaktywna chmura dociera do Gdyni ,
gdzie ludzie siedzący jak przykuci przed telewizorami, oglądają w
wiadomościach ewakuację mieszkańców miejscowości takich jak
Choczewo, Gniewino i Krokowa
oraz walkę pracowników elektrowni w Żarnowcu o ochronę
przed promieniowaniem. Tylko
niektórzy odwiedzili rano aptekę, aby zaopatrzyć się w tabletki
jodu i rozdać je członkom swoich
rodzin. Następnie zostaje ogłoszony rozkaz ewakuacji Gdyni. Późną
nocą, mężczyzna stoi obok swojego samochodu tkwiącego w korku
na drodze do autostrady, i wymiotuje. Samochód wypełniony jest

członkami jego rodziny i najniezbędniejszym rzeczami. Choroba
popromienna o ostrym przebiegu.
Później okazuje się, że ci, którzy
pozostali w mieście w pierwszym
tygodniu po katastrofie otrzymali dawkę efektywną 500 mSv na
skutek wystawienia na działanie
promieniowania z opadu cezu137 oraz kilka Siwertów dawki
pochłoniętej przez tarczycę z powodu absorpcji jodu-131. Gdynia
pozostanie niezdatna do zamieszkania przez dziesięciolecia.
Przerażający scenariusz. PGE
i polskie Ministerstwo Gospodarki chcą nas przekonać, ze taki
wypadek jest niemożliwy. Twierdzą nawet, że nieprawdopodobne jest, aby jakiekolwiek promieniowanie radioaktywne mogło
kiedykolwiek wydostać się na
zewnątrz z tego nowoczesnego
reaktora generacji III+ i, że z tego
powodu nie są konieczne żadne
specjalne środki bezpieczeństwa
w odległości od elektrowni większej niż 3 km. W podjętej 17 lutego
2014 roku decyzji Rady Ministrów
ws. polskiego programu nuklearnego tego rodzaju wypadki nie są
w ogóle brane pod uwagę.
Pozostaje pytanie, czy jest to uzasadnione. Autorzy raportu Instytutu Bezpieczeństwa i Studiów Ryzyka (IRS) Uniwersytetu
BOKU w Wiedniu piszą we wnioskach końcowych: „Nawet jeśli
taki rozwój wypadków wydaje
się mało prawdopodobny, jest on
(i powinien być) brany pod uwa-

niż koszty energii uzyskiwanej
z paliw kopalnych, np. węgla.
Jednak dzięki szybko malejącym
kosztom urządzeń do produkcji
energii odnawialnej, w przyszłości powinno być możliwe zrównanie kosztów obydwu tych typów generacji energii. Do tego
energia odnawialna jest „czystą”
energią, tzn. nieemitująca radioaktywności i dwutlenku węgla.
Dużo się mówi, że wadą energetyki odnawialnej jest niższa stabilność, że ciężko jest zapewnić nią
nieprzerwane dostawy energii.
Jest to prawda, ale w wielu krajach problem ten rozwiązuje się
łącząc duże ilości elektrowni słonecznych i wiatrowych, zwiększając w ten sposób stabilność dostaw
prądu. Uważam, że wraz z szybkim postępem technologii można
będzie ten problem zniwelować.

Polskie mity nuklearne
Jan Haverkamp

Fot: Julia Tykhonova

gę przy opracowywaniu wymogów i środków bezpieczeństwa
dla reaktora jądrowego”. Powód
jest prosty: istnieje duży poziom
niepewności kalkulacji dotyczących prawdopodobieństwa niektórych wypadków. Wypadek
w Fukushimie nie powinien się
zdarzyć częściej niż raz na 10 000
lat. Jednak się zdarzył. Poza tym
są kwestie, które nie zostały wzięte pod uwagę w tego rodzaju obliczeniach, takie jak: poważne
błędy ludzkie i braki techniczne
(pomyślcie o dziesiątkach tysięcy
niecertyfikowanych części użytych w południowokoreańskich
reaktorach jądrowych), akty terroryzmu i sabotażu oraz działania
wojenne. Lecz ryzyko to prawdopodobieństwo pomnożone przez
oddziaływanie, a ponieważ siła
oddziaływania może być tak
przerażająco wielka, nawet przy
niewielkim
prawdopodobieństwie wynikającym z probabilistycznej analizy bezpieczeństwa,
ryzyka nie można wykluczyć. To
może się zdarzyć i musimy być
przygotowani na konsekwencje.
Analiza bezpieczeństwa innych
proponowanych Polsce reaktorów jądrowych, japońskiego Hitachi ABWR i amerykańskiego
Westinghouse AP1000, nie daje
o wiele lepszych rezultatów. Analogiczne scenariusze w ich przypadku wykazują podobne emisje
głównych izotopów promieniotwórczych – cezu-137 i jodu-131.
Dotknięta może być nie tylko

Gdynia. Inne warunki pogodowe mogłyby doprowadzić do konieczności ewakuacji Gdańska,
a nawet części Warszawy.
Polski rząd nie chce także otworzyć oczu na koszty poważnej
awarii. Polska jest stroną Konwencji Wiedeńskiej i w trakcie
przygotowań do przyjęcia Polskiego Programu Jądrowego, rząd
ostatecznie ratyfikował ostatnie
protokoły do tej konwencji. Konwencja Wiedeńska jest jednym
z trzech porozumień międzynarodowych, które organizują kwestie
odpowiedzialności po wypadkach jądrowych w taki sposób,
by przemysł nuklearny był w stanie przetrwać. Została utworzona
przez Międzynarodową Agencję
Energii Atomowej w odpowiedzi
na Konwencję Paryską, w ramach
której państwa zachodnie uregulowały zagadnienia dotyczące
swojej odpowiedzialności za awarie nuklearne. Konwencja Paryska była korzystna dla przemysłu
nuklearnego, ponieważ wprowadzała: największą kwotę odpowiedzialności (tzw. ograniczenie
odpowiedzialności), limit czasu,
w którym można dochodzić odpowiedzialności, (co oczywiście,
ponieważ wiele potencjalnych
skutków zdrowotnych spowodowanych wystawieniem na promieniowanie radioaktywne ujawnia się tylko po długim okresie
czasu, jest bardzo korzystne dla
przemysłu), oraz brak odpowiedzialności dostawców urządzeń
nuklearnych. Potencjalne ofiary
uzyskiwały gwarancję, że otrzymają przynajmniej trochę pieniędzy z tytułu odszkodowania, jakkolwiek o wiele za mało – tzw.
„odpowiedzialność bezwzględna” (strict liability), która oznacza, że nie muszą udowadniać,
że ich straty zostały spowodowa-

samorządowcami i zwykłymi
ludźmi. Czy coś Pana szczególnie
zaskoczyło podczas tej wizyty?
N.K.: Byłem zaskoczony jak aktywny jest polski ruch przeciwny
budowie elektrowni jądrowych.
Niespodzianką było również to, że
region, gdzie planowana jest budowa elektrowni jądrowej w Polsce
słynie z miejscowości wypoczynkowych. Wypoczywają tu rzesze
turystów i miejscowa ludność martwi się, że turystyka nie może kwitnąć w cieniu elektrowni atomowej.
Bardzo też cieszę się, że było mi
dane przemówić do posłów w polskim sejmie – zarówno do zwolenników, jak i przeciwników energetyki jądrowej – i podzielić się
moimi doświadczeniami z katastrofy w Fukushimie. Będę szczęśliwy, jeśli moje doświadczenia zostaną wzięte pod uwagę w dyskusji
na temat, czy warto jest zbudować
elektrownię atomową w Polsce.
ne wypadkiem jądrowym. Konwencja Wiedeńska daje te same
prawa przemysłowi i potencjalnym ofiarom, lecz zmniejsza największą kwotę odpowiedzialności o połowę. Polska ustaliła tę
kwotę na 345 milionów euro. Proszę to porównać z oszacowanymi
przez Komisję Europejską kosztami katastrofy w Fukushimie:
186 miliardów euro. A następnie
proszę porównać tę katastrofę ze
scenariuszem opisanym powyżej.
Wniosek jest jasny: jakikolwiek
poważny wypadek nuklearny doprowadziłby do bankructwa państwa i ofiary mogłyby zapomnieć
o odszkodowaniach.
To prawda, ze prawdopodobieństwo wypadku nuklearnego w elektrowni atomowej jest
małe. Możliwe, że jest ono mniejsze w przypadku nowoczesnych
reaktorów – jakkolwiek nie powinniśmy zapominać, że i one
pewnego dnia się zestarzeją. Ale
nie oznacza to, że powinniśmy
pozwolić polskiemu rządowi na
wmawianie ludziom, że one nie
mogą się zdarzyć. Mogą się zdarzyć. Oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku
jądrowego jest trudne. A jeśli się
zdarzy, konsekwencje będą poważne. Bardzo poważne.
Greenpeace apeluje do polskiego
rządu o ponowne przeanalizowanie programu nuklearnego. Z powodów ekonomicznych, ekologicznych, geopolitycznych, jak również
pod względem bezpieczeństwa.
W świetle raportu zamówionego
przez Greenpeace wydaje się to bardzo rozsądnym żądaniem.
Jan Haverkamp – ekspert Greenpeace’u ds. energetyki jądrowej
i polityki energetycznej
Tłumaczenie: Jan Skoczylas
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Demokracja
bezpośrednia:
Żarnowiec ’90
W maju 1990
roku – rok po
okrągłym stole,
rok po pierwszych po wojnie częściowo
wolnych wyborach parlamentarnych odbyło się pierwsze
społeczne
referendum.
Z jednym z głównych organizatorów kampanii antyatomowej
w sprawie budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu Tomkiem Borewiczem, dawniej znanym pod pseudonimem „Belfer”,
o tamtych wydarzeniach rozmawia Beata Nowak.
Beata Nowak: Opowiedz o społecznym referendum w sprawie
budowy Elektrowni Jądrowej Żarnowiec. Kiedy się odbyło i dlaczego? Jaka była atmosfera tamtego
okresu?
Tomasz Borewicz: Zacznę od
tego iż na przykładzie tego referendum widać wyraźnie, że energetyka jądrowa to nie jest kwestia
bezpieczeństwa lub opłacalności
pewnego kontrowersyjnego źródła energii. Dla mnie jest to kwestia
przede wszystkim relacji władza – społeczeństwo, w którym
odmawia się obywatelom prawa do dialogu, do wyrażenia
własnych opinii czy tez obaw.
Referendum zorganizowaliśmy
27 maja 1990 r wraz z odbywającymi się wówczas wyborami
samorządowymi. To był specyficzny czas. Nacisk społeczny na
referendum był coraz silniejszy,
zaś ostatni władcy PRL-u całkiem świadomie przekazywali
nierozwiązane problemy społeczne nowej władzy wyłonionej
z porządku Magdalenki. Komuna postępowała w bardzo sprytny sposób, gdyż jedynym punktem rozmów przy Okrągłym
Stole, przy którym nie ustalono
consensusu pomiędzy władzą
a opozycją, była właśnie kwestia
energetyki jądrowej. Nowa ekipa
rządząca nie miała jasnej i zdecydowanej wizji co do jej dalszych losów.
Nie bez powodu najsilniejsze, najbardziej liczebne protesty antyjądrowe były za czasów Mazowieckiego. I w pewnym momencie stały
się one również pewną formą krytyki politycznej rządów Mazowieckiego oraz tego, co określa się jako
układ okrągłostołowy. Z kolei dla
nich samych nasza aktywność była
zagrożeniem poczucia uzyskania
władzy, jak i ustabilizowania sceny
politycznej. I w ten sposób, zupełnie
dla nas wcześniej niespodziewany,
rozpoczęliśmy bój o referendum,
bój prowadzony już z nie przeciwnikiem ideologicznym (komuniści)
tylko z naszymi byłymi znajomymi
wywodzącymi się z różnych środowisk opozycji demokratycznej.
Im bardziej władza odmawiała
tego referendum, siłą rzeczy tym
bardziej my naciskaliśmy.
BN: Jakie pytanie było w tym referendum, czyli za czym ludzie
mieli się opowiedzieć?
TB: Najprostsze – czyli czy jesteś za
dalszą budową „jądrówki”? (teraz

już nie pamiętam precyzyjnie tego
pytania). Ale tu jest ukryta bardzo
ważna kwestia. Zorganizowaliśmy
referendum na terenie całego województwa pomorskiego opierając
się wyłącznie na potencjale społecznym. A powinny je zorganizować
organy władzy centralnej bądź samorządowej i to do nich należy
obowiązek skonstruowania właściwych pytań. Jednak z różnych powodów nasi decydenci uciekali od
takiej decyzji.
BN: A to bardzo ciekawe, bo na
Wikipedii jest informacja, że
władze zorganizowały to referendum.
TB: Bardzo symptomatyczna była
pewna
rozmowa
telefoniczna
z przedstawicielem rządu – otóż ten
pan (nazwiska nie pamiętam, bodajże wiceminister/wicepremier?)
stwierdził, iż nie zamierzają podjąć
z nami rozmów, gdyż stanie się to
przykładem dla innych grup społecznych, jak można wpłynąć na
władzę. Rozmowy byłyby dla niego dowodem podatności na naciski,
czyli oznaką bezsiły. Jego tchórzostwo spowodowało zaostrzenie naszych protestów.

To jest smutny paradoks,
że w momencie gdy się
tworzy tzw. Trzecia RP,
gdzie mają się realizować
te idee wolnej niepodległej
Polski, gdzie mamy prawo
do wolności, akcja
obywatelska oparta na
podstawowych prawach
obywatelskich jest
całkowicie zablokowana
i reszta kraju w ogóle
o tym nie słyszy.
BN: Czy to wtedy przystąpiliście
do głodówki?
TB: Do tej pory zbieraliśmy podpisy pod petycjami, blokowaliśmy już
dwa tygodnie Terminal Kontenerowy w Gdyni itd. Teraz dwadzieścia
osób przystąpiło do dwutygodniowej głodówki protestacyjnej, która
z kolei przekształciła się w głodówkę bezterminową – cały czas z tym
samym żądaniem: umożliwienia
wyrażenia społecznej opinii na drodze referendum. Niestety rozmowa
z tym, jak i innymi przedstawicielami władzy pokazała, iż mimo że reprezentują dawną opozycje demokratyczną, to w rządzeniu powielają
wzory swoich poprzedników. Można to sprowadzić do następującego rodzaju myślenia: „Ponieważ
jesteśmy władzą, mamy prawo do
wszystkiego, gdyż w ten sposób pokazujemy swoją siłę. Jeśli nie pokażemy swojej siły, to znaczy, że nie
jesteśmy prawdziwą władzą.”
BN: To taki trochę model bizantyjski…
TB: Zgadzam się z Tobą. To taki
model władzy oparty na poczuciu namaszczenia do jakiejś ważnej
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misji, a jednocześnie nieustannego
sprawdzania własnych możliwości
kontroli i nacisku. Tylko wtedy jestem władzą, kiedy czuję się silny,
a wszystkie historie o ideałach, o demokracjach, wolności są po prostu
frazesami, których używam dla socjomanipulacji. Może nawet czasem
w nie wierzę, ale gdy już dochodzi
do realnego doświadczenia sterów
władzy, boję się, że ktoś mi może tę
władzę wyszarpać.
BN: Czyli idąc tym tropem, trzeba zachować dwór.
TB: I to widzieliśmy, nie bez przyczyny, na początku lat 90., kiedy
rozpoczęła się tzw. wojna na górze, czyli konflikt Wałęsa – Mazowiecki. I niestety obserwujemy do
tej pory.
BN: Jaka była wasza reakcja na
takie postępowanie rządu?
TB: W tamtym czasie splot wielu
czynników – w tym i owe swoiste
poczucie niskiej wartości u rządzących, milczenie i obojętność władz
– budzi coraz większe niezadowolenie społeczne. W związku z tym
pojawia się najpierw głodówka terminowa, a potem forma protestu,
która, podejrzewam, nie ma precedensu w naszej historii opozycji,
a być może i w działaniach europejskich zielonych, czyli głodówka
bezterminowa
BN: Jaki był przebieg tej głodówki?
TB: Na początku grudnia 1989 r.
początkowo siedem osób – potem
doszły kolejne – stwierdziło, iż głoduje do końca, nawet jeśli miałoby
to oznaczać ich śmierć, po to, aby
mogło zaistnieć referendum. Trudno o bardziej dobitny przykład silnego konfliktu pomiędzy społeczeństwem pragnącym dialogu
i niezależnego dyskursu, a milczącą
i arogancką władzą. W trakcie tego
konfliktu ja, pełniąc role organizatora i rzecznika protestu, kontaktuję
się z przedstawicielami władzy i oni
powtarzają jak mantrę: nie zgodzimy się na wasze postulaty, ponieważ to będzie oznaką naszej słabości, bo w ten sposób damy innym
grupom pretekst do uzyskania zwycięstwa. Dla nich życie ludzi nie było
tutaj ważne. Nie było właściwie żadnych rozmów z nami nastawionych
na rozwiązanie tego problemu. Był
u nas arcybiskup Gocłowski, był Jarosław Kurski – ówczesny rzecznik
Wałęsy, byli różnego rodzaju politycy. Większość tych spotkań sprowadzała się do zademonstrowania
swojej potęgi – „z racji mojego stanowiska ja wam nakazuję przerwać
tę głodówkę. W zamian nic nie obiecujemy.” Zbyszek Stefański, uczestnik głodówki, wpadł na pomysł, że
może pozwoli wyrwać się z tego
impasu zaangażowanie w negocjacje Lecha Wałęsy, znali się bowiem
dobrze z pracy w Stoczni i udziału
w Komisji Strajkowej. Prowadzony
przez kolegów Zbyszek, wyczerpany głodem i zimnem, stanął przed
bramką do domu Wałęsy (miejsce
głodówki mieściło się kilkaset metrów dalej) i poprosił o rozmowę.
Wałęsa nie wpuścił go do środka
i stwierdził, że najwyżej może przyjąć go w swoim biurze (położonym
daleko od tego miejsca, zbyt daleko, aby tam w takim stanie Zbyszek
mógł dotrzeć)… Przez dłuższy czas
Zbyszek, stał przy płocie nie mogąc
zrozumieć takiej postawy swojego
znajomego i jednocześnie przywódcy związkowego.
Kulminacją tego stanu była wypowiedź ministra Syryjczyka, który
na specjalnej sesji Wojewódzkiej
Rady Narodowej oświadcza, że dla
rządu polskiego idea referendum
jest nie do przyjęcia, gdyż jako takie jest groźne dla noworodzącej
się demokracji w Polsce (sic!). To
jest dialektyka czysto leninowska:
coś, co jest istotą demokracji bez-

pośredniej – wyrażenie głosu przez
wszystkich zainteresowanych – jest
groźne dla niej samej(!), a dla władców jest zagrożeniem ich władzy.
Problem jest o tyle dramatyczny,
że to już był prawie 40. dzień głodówki, jeszcze kilka dni, a pojawiłyby się nieodwracalne zmiany w
organizmie głodujących. Znaleźliśmy się w sytuacji patowej. Żadnych szans na referendum, a głodujący nie chcą przerwać swojego
protestu, mimo świadomości, w
jakim stanie się znajdują. „Jeśli nas
tak depczecie, to my pokażemy
wam, że mamy prawo do wyrażenia największej wolności, czyli wolności do zrezygnowania ze swojego życia na rzecz dobra innych.”
Taka była skala determinacji. Dopiero niedawno dowiedziałem się,
że były osoby gotowe do podjęcia
głodówki na miejscu tych, którzy
by zmarli.
BN: To wstrząsający opis tamtych wydarzeń. Jak się skończyła
głodówka?
TB: Dla mnie do dzisiaj to cud,
że nie doszło tragedii. Dosłownie w ostatniej chwili pojawiły się
dwie osoby z pomysłem na wyjście z tej dramatycznej sytuacji.
BN: Kto to był?
TB: Tomasz Bedyński i Paweł Starościak – prawnicy, związani ze
środowiskiem prawicowym. Ich
pomysł wychodził z założenia, iż
można referendum połączyć z wyborami samorządowymi. Czyli
ktoś, kto idzie na wybory samorządowe, podchodzi do urny, któ-

ra jest obok, i tam składa głos. Ta
sama komisja liczy zarówno jedne,
jak i drugie głosy. I w ten sposób
zakończyła się głodówka.
Różne organizacje społeczne, Komitety Obywatelskie „S” itd. zaczęły się przygotowywać do referendum społecznego. Jednak na tydzień
przed wyborami pojawia się szeroko rozpowszechniana informacja,
że referendum jest odwołane. Prezes
Państwowej Komisji Wyborczej na
wniosek Elektrowni Żarnowiec ogłasza, że takie głosowanie jest niezgodne z ordynacją wyborczą.
BN: Co zrobiliście?
TB: W ciągu nocy wymyślamy referendum obywatelskie, wykorzystując odpowiednią interpretację pewnego paragrafu, zgodnie z
którym wybory mogą się odbywać
tylko w danym pomieszczeniu. Co
oznacza, że jeśli jest jakiś budynek
np. szkolny, to głosowanie może
się odbyć w sąsiednim pomieszczeniu. Musieliśmy w ciągu tygodnia wydrukować olbrzymią ilość
dokumentów, tak aby przygotowanie i realizacja referendum nie
mogły być podważone. Np. formularze uczestników komisji referendalnej, męża zaufania, papiery
sprawozdawcze, protokoły z liczenia głosów i ostatecznego zliczenia
głosów, dokumenty potwierdzające, że ktoś ma prawo w ogóle występować itd. Zrobili to po nocach
drukarze Solidarności, nielegalnie
zresztą. Młodzież harcerska oraz
z LOP-u składała tzw. pakiety referendalne. I co tu jest ważne, wo-
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Tomasz Borewicz: Dosłownie
dzień po przyjeździe z Warszawy,
gdzie przez 7 dni koczowaliśmy
na chodniku przed Pałacem Prezydenckim w sprawie Żarnowca,
rozpoczęliśmy blokadę Terminalu
Kontenerowego w Gdyni (16.XI.89).
Chcieliśmy w ten sposób uniemożliwić transport elementów reaktora
z portu na teren budowy. Blokada
pierwotnie była planowana góra
na kilka dni, ale trwała... miesiąc.
Przez ten czas prowadziliśmy całodobowe dyżury przy wszystkich
bramach wyjazdowych (terminal
zajmuje bardzo rozległy teren),
aby w razie próby wyjazdu dać sygnał reszcie grupy, przebywającej
w głównym budynku biurowym.
Ze względu na przenikliwe zimno
i śnieg staliśmy okutani w kołdry,
przy płonących koksownikach, przez kilka godzin dziennie ( w systemie zmianowym). Spaliśmy na zimnej
podłodze, nie było kuchni ani łazienek. Blokada by się nie udała, gdyby nie niewiarygodna pomoc mieszkańców Gdyni oraz osób z całego regionu, którzy przywozili nam (a była nas spora, wahająca się w granicach od 100 do 200 osób, grupa) żywność, gorące napoje, ciepłą odzież i słowa wsparcia. Udostępniano
nam mieszkania na kąpiel i wypoczynek w cieple.
Na zdjęciu: widok na terminal, w holu którego przebywaliśmy przez miesiąc, oraz namiot, miejsce noclegu
kilku pikietowiczów. (zdjęcia ze zbiorów T. Borewicza)
jewództwo gdańskie to było blisko
900 punktów, gdzie miały się odbywać wybory samorządowe. W
ciągu tygodnia nie tylko że znaleźliśmy osoby chętne do pracy w komisjach, nie tylko stworzyliśmy
„opakowanie legislacyjne”, ale też
samochodami Browaru Gdańskiego te pakiety były rozwożone po
różnych wioskach, i ze stacji benzynowych, ze sklepików szło to do innych wiosek. Tak że na prawie 900
punktów, gdzie odbyły wybory samorządowe, zabrakło tylko ok. 10
czy 15 komisji. A to były czasy kiedy nie mieliśmy samochodów, telefonów, itp.
BN: Ile osób przy tym pracowało? Przecież to była gigantyczna
praca organizacyjna!
TB: Tak. Nas był troje – czworo, ale
uruchomiliśmy masę ludzi. To właśnie pokazuje, jaka była siła i determinacja ludzi, skoro potrafili się błyskawicznie zorganizować. Nawet
gdy dochodziło do takich sytuacji,
że wybory samorządowe odbywały się w budynkach, gdzie była tylko jedna izba, np. jakaś remiza, to
w pobliżu takiego miejsca stał samochód (w jednym przypadku był
autobus).

na czas, bo to było tak wszystko
zorganizowane, że nie można było
tego podważyć, zanegować. Choć
było wiadomo, że to referendum
jako takie nie ma mocy wiążącej, bo
jest akcją obywatelską. Ale na niespotykaną do tej pory skalę, gdyż
wzięło w nim udział prawie 400
tysięcy osób! W ciągu tygodnia w
całym województwie, w sposób,
który był nie do podważenia, jeśli
chodzi o jakieś fałszerstwa czy niedbałość – blisko 400 tys. ludzi mogło wyrazić głos w wyborach, które
samorzutnie zorganizowało.
BN: Co na to władze?
TB: Co robi nasza władza? Tworzy
blokadę informacyjną. To jest smutny paradoks, że w momencie gdy
się tworzy tzw. Trzecia RP, gdzie
mają się realizować idee wolnej niepodległej Polski, gdzie mamy prawo do wolności, akcja obywatelska
oparta na podstawowych prawach
obywatelskich jest całkowicie zablokowana i reszta kraju w ogóle o tym
nie słyszy. Jedyne, co wyszło, to
krótka, sucha informacja PAP-u, że
na terenie województwa gdańskiego odbyło się referendum, 86 proc.
było za, 14 proc. było przeciw itd.

BN: Aha. I tam był lokal wyborczy? W autobusie?

BN: Aż kusi mnie, żeby powiedzieć, że to załatwiła tzw. niewidzialna ręka rynku.

TB: Tak, i tam było referendum,
siedziała komisja. Ludzie samorzutnie rozwinęli pewnego rodzaju akcję informacyjną. Widziałem
np. takie ręcznie malowane długopisem na kartce z zeszytu hasełka
po kaszubsku na temat referendum. W każdym razie zdążyliśmy

TB: Krytycy mówili, że była niska
frekwencja. Frekwencja była dosyć niska z prostego powodu: bo
wszystkie mass media mówiły, że
referendum nie będzie. Ludzie byli
zdezorientowani, często już po dowiadywali się, że referendum się
odbyło. Znów okazało się, że wła-

dza manipuluje informacją. I to już
jest po upadku komuny. Ja pracowałem wtedy w Gazecie Wyborczej i w związku z tym na swoim
przykładzie wiem, że jako pomysłodawca i organizator tego referendum miałem wiadomości, które dla
każdego dziennikarza są bezcenne,
ale i tak mój reportaż o referendum
został odrzucony. O tym samym mi
mówili dziennikarze, którzy z wielkim zainteresowaniem,ego referendum przez kilka tygodni, a potem
uczestniczyli w jego realizacji. I tak
samo ich artykuły, reportaże zostały
odrzucone przez wszystkie pisma
ogólnopolskie. Tylko w prasie lokalnej pojawiały się jakieś takie krótkie
informacje prasowe, że się odbyło
referendum, jakieś tam zdjęcia...
BN: Władza nadal milczała i zignorowała taki przykład obywatelskiej samoorganizacji.
TB: Niestety, wzory takiego stylu
rządzenia są obecne do dziś. Podobnie było z referendum w Gąskach. Mieszkańcy tej gminy również zostali zignorowani – mało
tego, niedawno pani wicepremier
Bieńkowska stwierdziła, że trzeba
referendum znowu rozpisać, bo
przy poprzednim... nie wiedzieli,
co czynią!
Tomasz Borewicz (d. ps. „Belfer”) – w latach 80. ub. w. uczestnik Ruchu Wolność i Pokój, jeden
z głównych organizatorów „kampanii antyżarnowieckiej”; oprócz
tego współtworzył pierwszy polski „Rainbow Family Gathering”; współorganizował pierwsze
w Polsce Dni Ziemi.
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Atomowa
demokracja
Monika Wieruszewska
Od trzech lat społeczność gminy
Mielno walczy z rządem i Inwestorem (Polską Grupą Energetyczną)
o skreślenie miejscowości Gąski
z listy potencjalnych lokalizacji wytypowanych pod budowę pierwszej
polskiej elektrowni jądrowej. Politycy i lobby atomowe w tej inwestycji
upatrują spektakularną gospodarczą szansę dla regionu, jednak dla
mieszkańców Gąsek, jak i okolicznych miejscowości owa „szansa”
przerodziła się w koszmar. Koszmar, który dzisiaj ma twarz marazmu i zastoju inwestycyjnego.
Gąski to mała miejscowość leżąca w turystycznej gminie Mielno.
Obecnie zamieszkuje ją ponad 350 osób. Jednak w sezonie letnim
przybywa tutaj odpoczywać kilka tysięcy turystów, zaś w całej gminie Mielno wakacje spędza nawet dwieście tysięcy urlopowiczów.
Szerokie plaże, wyjątkowy mikroklimat i zabytkowa latarnia morska
sprawiły, że turystyka jest głównym źródłem utrzymania dla większości mieszkańców Gąsek. Niestety to spokojne życie zostało zburzone 25 listopada 2011r., z chwilą ogłoszenia przez Polską Grupę
Energetyczną tzw. „krótkiej listy”, na której wieś Gąski figuruje, jako
miejsce budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
I właśnie ta niespodziewana decyzja uświadomiła lokalnej społeczności, że ich byt, ich dorobek, ich przyszłość – w demokratycznym skądinąd państwie - dla nikogo nie jest ważna. Ogromne
społeczne oburzenie spotęgował fakt, iż procedura ustawowa dotycząca inwestycji szczególnie uciążliwych dla środowiska, a takimi są obiekty jądrowe, wyraźnie określa sposoby podawania do
publicznej wiadomości propozycji ich lokalizacji, metody przeprowadzania konsultacji społecznych i procedury zgłaszania tych lokalizacji do ewentualnej realizacji. W przypadku Gąsek pogwałcono wszystkie z tych procedur. Inwestor samowolnie, łamiąc
wcześniejsze ustalenia, owego listopadowego dnia, po prostu zakomunikował tę lokalizację, tworząc fakt dokonany.
Wiadomość ta wywołała w ludziach „wielkie poruszenie” - tak silne, że już dwa dni później ponad 100 osób spotkało się na pierwszym zebraniu, na którym jednogłośnie stwierdzono, iż nie pozwoli
zniszczyć jednego z piękniejszych regionów w Polsce.
Rezultaty były od razu zauważalne. W oknach niemal każdego
domu zawisły plakaty i banery „Atom Stop”. Szybka mobilizacja
mieszkańców sprawiła, iż powołano Inicjatywną Grupę Referendalną, odpowiedzialną za przygotowanie gminnego referendum.
Całą akcję wspierali wolontariusze i społeczni aktywiści, którzy
roznosili ulotki i plakaty. Ponadto chcąc poznać mechanizmy funkcjonowania elektrowni jądrowej i pozyskać fachową wiedzę dotyczącą tego typu przedsięwzięć zorganizowano szereg konsultacji
z m. in. z niezależnymi autorytetami naukowymi w zakresie fizyki jądrowej. Cel mieszkańców był jeden: obalić mit, iż mało wie,
i mało rozumie by móc oceniać minusy takiej inwestycji.
Efektem tych starań był wynik lutowego referendum, w którym
95% wyborców powiedziało „NIE” ELEKTROWNI JĄDROWEJ
W GĄSKACH. Gdyby żyli – jak sądzą w demokratycznym państwie – to rząd polski już dzień po takim narodowym zrywie oficjalnie odwołałby wskazaną w Gąskach lokalizację.
Tymczasem strona rządząca, jak i inwestor podważył wynik gminnego referendum, przywołując argumenty o „nie autonomicznej
decyzji” obywateli. Te słowa jeszcze bardziej zaangażowały do
walki lokalną społeczność. Żółte koszulki, berety, flagi, ulotki z napisem „ ATOM STOP” stały się znakiem rozpoznawalnym protestujących, nie tylko w Polsce. Organizowano protesty, manifestacje,
pikiety, liczne spotkania ze świadkami wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu i mieszkańcami Fukushimy. Przedstawiciele ruchu antyatomowego z Gąsek protestowali w Sejmie RP podczas
debaty dotyczącej „Demokracji energetycznej”. W Gąskach jako
symbol sprzeciwu wobec rządowych decyzji „atomowych” zbudowano kapliczkę Matki Boskiej Fatimskiej, która ma strzec tubylców
przed planami Inwestora.
Mieszkańcy i władze gminy Mielno od trzech lat prawnie walczą
z inwestorem odwołując się dwukrotnie od decyzji wojewody zachodniopomorskiego do resortowego ministra, który atomowi
w Gąskach dał zielone światło.
Pomimo publicznych zapewnień niektórych polityków o rezygnacji z lokalizacji w Gąskach, mieszkańcy gminy Mielno nie przestają
walczyć. Stracili zaufanie do polskiej władzy i demokracji. Zapowiadają, że nie wezmą udziału w wyborach parlamentarnych. Czują, że
odgórne decyzje podejmowane bez ich udziału, a sprzeczne z ich
celami i dążeniami, to jawny zamach na życie obywatela RP.
Monika Wieruszewska – współorganizatorka referendum
w Gąskach, działaczka antyatomowa, prezeska Stowarzyszenia
Rozwoju Miejscowości „Gąski”.
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Gminy mówią NIE
gazowi łupkowemu
Krynicy, Muszynie czy Piwnicznej,
wzbudziły wielką konsternację.

Marek
Kryda

Oficjalny hurraoptymizm naszych
władz w sprawie gazu łupkowego,
to za mało dla wielu Polaków, by na
trzeźwo ocenić wady i zalety wydobycia tego gazu w naszym kraju.
Czy miliony litrów toksycznej mieszanki wtłaczanej do odwiertów nie
zatruje naszej ziemi? Jak zmieni się
nasze środowisko, gdy w pasie od
Kaszub po Zamojszczyznę pojawi
się las gazowych szybów, pajęczyna
gazowych rurociągów i tysiące ciężarówek z wodą i łupkowymi ściekami? Jak rozwój tego przemysłu
wpłynie na nasze zasoby wodne? Te
i inne pytania nurtują mieszkańców
kilkudziesięciu gmin, w których poszukuje się gazu łupkowego.
Co zaskakujące, podobny problem
mają nawet mieszkańcy polskich
uzdrowisk, których miejsca pracy
są uzależnione od pieniędzy pochodzących od tysięcy kuracjuszy.
Dlatego od kilku lat wiele kontrowersji wywołują plany utworzenia
„terenów górniczych” gazu konwencjonalnego i łupkowego wokół
niektórych uzdrowisk. Plany te w
słynnych polskich uzdrowiskach –

- Sprawa jest dla mnie niejasna, ponieważ od początku starań o koncesję pominięto nas jako stronę w
postępowaniu – powiedział Gazecie Krakowskiej burmistrz Muszyny Zdrój. - Nie wiemy nawet, kto
jest inwestorem, ani jaki przewiduje
zakres prac. Jedno jest tylko pewne na prace wydobywcze, które wiążą
się z ryzykiem uruchomienia osuwisk i zniszczenia źródeł wód mineralnych, nie wyrazimy absolutnie
zgody. Mamy takie prawo. –
Gmina - zdaniem burmistrza Golby - może zawetować eksploatację
złóż, sprawą otwartą pozostaje jednak problem samych poszukiwań. W tym przypadku mamy tylko głos
opiniodawczy, ale o tę opinię nikt
nas dotąd nie pytał, choć same poszukiwania też mogą mieć zgubne
skutki - dodaje.
To zaskakujące, że do tej pory niejasna jest przyszłość takich uzdrowisk
jak: Gołdap, Horyniec Zdrój czy nawet Kudowy Zdrój (w pobliżu tego
uzdrowiska wydobywać gaz łupkowy mają Czesi) – bo czy da się pogodzić ich funkcję uzdrowiskową
z wyziewami toksycznych gazów i
dewastacja krajobrazu, nieunikniona na terenach górniczych?
W sąsiadującym z Kudową mieście
Nachod od kilku lat trwają protesty

(także z udziałem władz miejskich
Kudowy) przeciwko poszukiwaniu
gazu łupkowego, a także samemu
jego wydobyciu w przyszłości na
tych szczególnie cennych terenach
uzdrowiskowych. Odwierty te zdaniem ekspertów zagrożą bogatym
zasobom wód mineralnych w okolicach Nachodu oraz perły polskich
uzdrowisk - Kudowy Zdroju. W czeskich, graniczących z Polską powiatach - Nachod i Trutnov (odpowiednio w województwach hradeckim i
libereckim), amerykańsko – australijska spółka BasGas planuje intensywne poszukiwania gazu łupkowego w
przeciągu następnych 5 lat.
W ostatnich miesiącach mieszkańcy wielu polskich gmin zmieniają
swój stosunek do gazu łupkowego.
Nie chcą już być pomijani przy podejmowaniu decyzji o przyszłości
swej Małej Ojczyzny, nie chcą katastrofy ekologicznej w swojej okolicy
– zatrutej wody, czy rozjeżdżonych
dróg lokalnych. Pierwszy ponadregionalny protest przeciwko gazowi
łupkowemu w Polsce zorganizowali 30 marca 2012 r. mieszkańcy Kaszub. Odbył się on w samym sercu
malowniczego Pojezierza Kaszubskiego, w Klukowej Hucie w gminie
Stężyca. Poszukujący tu gazu łupkowego amerykański koncern BNK
może nie wiedzieć, że dla tysięcy
mieszkańców Trójmiasta Kaszuby
to ulubione miejsce weekendowego

odpoczynku. W marszu i demonstracji przeciwko odwiertom łupkowym w tym regionie uczestniczyło
kilkaset osób nie tylko z woj. pomorskiego, ale także z warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.
- Mieszkańcom zabrania się używania wody do mycia samochodów
i podlewania ogródków latem, a
zachodnim koncernom zezwala się
na zużycie milionów litrów wody,
która po wydobyciu będzie bezpowrotnie stracona - powiedział
Dziennikowi Bałtyckiemu uczestnik
demonstracji - Andrzej Przybycień z
Przywidza. - Pomija się prawa do
wypowiadania się społeczności lokalnej, a to my poniesiemy konsekwencje wydobycia.
Gaz łupkowy wydobywa się kontrowersyjną metodą tzw. szczelinowania hydraulicznego - pod
ogromnym ciśnieniem pompuje się
pod powierzchnię ziemi tysiące ton
wody z domieszką substancji chemicznych, by rozsadzić podziemne
skały i uwolnić gaz. Według władz
Niemiec, Francji, Bułgarii, Nowego
Jorku czy Los Angeles w Kalifornii,
taka metoda jest szkodliwa dla środowiska, bo prowadzi do trzęsień
ziemi i skażenia wód gruntowych
na ogromną skalę. Burmistrz Nowego Jorku nie ukrywa, że absolutnie nie może ryzykować sytuacji, w
której ujęcia wody 8 milionów Nowojorczyków ulegną zatruciu. Protestuje przeciwko tej metodzie wydobycia gazu łupkowego nawet
Rex Tillerson - prezes firmy ExxonMobil, największego koncernu paliwowego na świecie, który poparł protest mieszkańców Dallas w
Teksasie, walczących o wstrzymanie wydobycia gazu łupkowego w
swoim sąsiedztwie.

Po okresie bezkrytycznego zachłyśnięcia się łupkową euforią, ze skali
zagrożeń zdali sobie w końcu sprawę sami Amerykanie – wprowadzone w Pensylwanii w lutym 2012
r. nowe regulacje prawne nakładają
na firmę wydobywczą obowiązek
płacenia mieszkańcom wysokich
odszkodowań, jeśli wywiercony
otwór poszukiwawczy, wydobywczy, czy magazynowy, znajduje się
w promieniu 1 km od zbiornika
wody pitnej albo studni głębinowej,
która uległa w czasie eksploatacji
gazu skażeniu toksycznymi środkami chemicznymi. Co najważniejsze,
ciężar dowodu, że źródłem zatrucia
nie jest tu metoda szczelinowania
hydraulicznego spoczywa właśnie
na firmie odpowiedzialnej za odwiert, a nie na mieszkańcach.
Wielomiesięczne protesty mieszkańców Lubelszczyzny przyniosły
pewien wymierny skutek – jak poinformował media Grzegorz Zygan
z Ministerstwa Środowiska, amerykański gigant paliwowy – Chevron,
został ostatnio bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania zakazu
wykonywania otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000
m w strefach ochrony ujęć wody i
na obszarach zbiorników wód śródlądowych.
Marek Kryda: ekolog, absolwent
Wydz. Ochr. Środ. Akademii Humanist. w Pułtusku. Współzałożyciel Tow. Ochrony Puszczy
Białowieskiej i Obywatelskiej Koalicji Zielonych, członek Międzynarodowego Komitetu Sterującego Inicjatywy Odpowiedzialności
Agrobiznesu (USA) oraz Polskiej
Inicjatywy Agro-Środowiskowej

Apel do społeczeństwa
gumentami, którymi się posługujemy.
Ostrzegaliśmy już przed:

1.

Czy słyszeliście o gazie łupkowym?
Na pewno tak - to bogactwo, które
mamy na wyciągnięcie ręki.
Czy słyszeliście o technologii wydobycia?
Pewnie tak - niewielka ingerencja w
środowisko, technologia zapewniająca pełne bezpieczeństwo, przejściowe
zmiany w krajobrazie…
Czy słyszeliście o proteście rolników w Żurawlowie?
Może co nieco - grupa zmanipulowanych, upartych wieśniaków, która nie
chce bogatego inwestora w swojej wsi.
Jeżeli taka jest wasza wiedza, to jest
ona zgodna z wiedzą zdecydowanej
większości Polaków.
Nie wiemy już, jakimi słowami mówić do
Was. Od 13 miesięcy kontynuujemy aktywny protest przeciwko działaniom firmy CHEVRON, która prowadzi poszukiwania gazu łupkowego w naszej gminie.
Od 13 miesięcy mówimy, piszemy, krzyczymy, prosimy, aby urzędnicy, politycy,
dziennikarze, działacze społeczni i tzw.
zwykli obywatele zastanowili się nad ar-

arogancją koncernu, który łamiąc
prawo i zupełnie nie licząc się z mieszkańcami daje nam przedsmak przyszłej „współpracy”. Jak do tej pory
„współpraca” ta sprowadza się do spotkań w sądzie, gdzie występujemy w
roli OSKARŻONYCH, mimo, że firma
dotąd nie potrafi zgromadzić dokumentów, które uprawniałyby ją do prowadzenia wierceń.

2. tym, że nasze ziemie na Zamojsz-

czyźnie należą do najżyźniejszych w
Polsce, a przy gęstości odwiertów, które będą konieczne do eksploatacji złoża, stracimy możliwość jej uprawiania.

3.

możliwością skażenia wód podziemnych, opierając się na doświadczeniach amerykańskich (w samej
Pensylwanii złożono w 2012 roku-499,
a w 2013 roku- 398 doniesień o skażeniu wód). Cała Lubelszczyzna znajduje się na Głównych Zbiornikach Wód
Podziemnych, które są rezerwuarem
wody pitnej też dla przyszłych pokoleń.
Wystarczy awaria jednego odwiertu, by
doszło do nieodwracalnych szkód.

4.

produkcją ogromnych ilości toksycznych ścieków, przy braku technologii ich skutecznego oczyszczenia,

5. przymusowymi wywłaszczeniami, bo
udokumentowane złoże staje się celem
publicznym (koncesje na gaz łupkowy
zajmują ok. 1/3 powierzchni Polski),

6.

planami rozpoczęcia poszukiwań
gazu w samym sercu Roztocza (gmina
Susiec)

7. hałasem, rozjeżdżonymi przez cysterny drogami, zniszczoną infrastrukturą…

I co? I nic. Sprawy, które powinny wstrząsać i nie pozwolić spokojnie zasnąć prawie nikogo nie obchodzą. Śpijcie dalej, drodzy państwo. Niech do snu utulą
Was słowa A. Jagusiewicza, Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska(sic!):
„Kontrole wobec przedsiębiorców poszukujących i rozpoznających złoża gazu z
łupków, powinny być dla nich przyjazne i
żadnym wypadku nie zniechęcać ich do
dalszej eksploatacji tego surowca.”
Proszę pamiętać o głównym przesłaniu
urzędnika, zajmującego się ochroną
środowiska: NIE WOLNO ZNIECHĘCAĆ INWESTORA!
W tym właśnie kierunku od kilku lat zmierza proces legislacyjny w Polsce. Główny Geolog Kraju S. Brodziński stwierdził
wprost ,że należy dokonać takich regulacji prawnych, aby przeciwnicy gazu łupkowego nie mogli używać prawa w celu
zablokowania procesu wydobycia. Jesteśmy przekonani, że moment przebudzenia nie będzie przyjemny. Jeżeli złoża w
Polsce okażą się perspektywiczne i opłacalne, koncerny wydobywcze nie będą
miały „nieprzyjemności” związanych z
uciążliwymi kontrolami, zainteresowanie
społeczeństwa będzie tak nikłe, jak do tej
pory, a przepisy prawa zablokują możliwość prowadzenia skutecznego protestu,
to… No właśnie, to co? Może warto zapy-

tać mieszkańca Ekwadoru lub Nigerii co
będzie dalej.
Nasza determinacja spowodowała, że
firma CHEVRON siódmego lipca opuściła teren planowanej lokalizacji odwiertu w
Żurawlowie. Nie osłabia to jednak naszej
czujności. Ponieważ przedstawiciele firmy nie uważają za stosowne poinformować o swoich dalszych planach mieszkańców gminy, nie możemy uznać, że
odnieśliśmy pełne zwycięstwo. Dopóki
na terenie Lubelszczyzny realizowane
będą (przez jakąkolwiek firmę) plany poszukiwania gazu łupkowego a Główne
Zbiorniki Wód Podziemnych nie zostaną uznane za obszary chronione przez
prawo – nasz sukces traktować musimy
jako połowiczny.
Nie prosimy już nawet o wsparcie naszego protestu. Od tylu miesięcy to
robiliśmy, że wiemy, iż jest to mało
skuteczne. Prosimy o wyłączenie TV
i włączenie myślenia (jest to hasło jednego z niezależnych portali internetowych) i całkowicie samodzielne zainteresowanie się przyszłym gazowym
Eldorado w Polsce i tym, w jakim celu
rozmontowywane są w naszym kraju resztki demokracji. Eldorado? Być
może tak - ale dla kogo?

Uczestnicy protestu
OCCUPY CHEVRON
Żurawlów,
gmina Grabowiec.
https://www.facebook.com/OccupyChevronPL,
http://occupychevron.tumblr.com/
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W jaki sposób szczelinowanie
zagraża naszej wodzie pitnej?
Stefan Cramer

Ciąg dalszy ze str.1

Po jego publikacji w filmie dokumentalnym „Gasland”, przemysł uruchomił potężną maszynerię public relations. Prawdopodobnie więcej jest stanowisk pracy
w reklamie i „zazielenianiu” przemysłu
wydobywczego, niż w faktycznej produkcji. Zalew pseudonaukowych artykułów
z pretensjonalnymi, kolorowymi ilustracjami i efekciarskich stron internetowych próbuje nam sprzedać tylko jedną wiadomość:
Wydobycie gazu niekonwencjonalnego jest
bezpieczne i nie wyrządzi szkody naszym
zasobom wody pitnej. Lecz wielu ludzi sądzi inaczej.
Jak to sami przyznają przedstawiciele wielomiliardowego przemysłu wydobycia gazu
łupkowego i ropy łupkowej, pytanie o bezpieczeństwo wody pitnej ma kluczowe znaczenie dla jego dalszej przyszłości w USA.
Nigdzie indziej szczelinowanie nie jest prowadzone na tak olbrzymią skalę, że skutki
ekologiczne można zaobserwować na przestrzeni wielkich obszarów. Boom łupkowy
wspomagany jest nieograniczonymi funduszami wydawanymi na kształtowanie opinii
publicznej, a także na dyskredytację przeciwników, często poprzez uciekanie się do
zatrudniania byłych wojskowych - specjalistów od „wojny psychologicznej” w celu
przezwyciężenia opozycji.
Jak więc możemy dowiedzieć się prawdy? Jaki
jest rzeczywisty wpływ szczelinowania na naszą wodę do picia? Czy naukowcy są w stanie wyjaśnić tę kontrowersję? Czy nauka jest na
tyle niezależna, by móc pełnić rolę arbitra?
Istnieje pięć etapów szczelinowania, które
wpływają zazwyczaj na wodę.

2. Transport i magazynowanie ogromnych ilości substancji chemicznych
zagraża zasobom wody pitnej.
Miliony litrów toksycznych płynów do
szczelinowania, nawet zanim zostaną
wtłoczone do otworów wiertniczych, stanowią poważne zagrożenie dla zasobów
wody pitnej. Większość odnotowanych do
tej pory przypadków skażenia miało związek z nieodpowiednim obchodzeniem się z
tymi płynami przez dostawców.

3. Skażenie wód gruntowych podczas
wtłaczania płynu do szybu w procesie
szczelinowania – pomimo zapewnień
przemysłu: tak, to się zdarza.
Pomimo, że szczelinowanie, jako technologia używana w celu zwiększenia wydajności odwiertów konwencjonalnej ropy i gazu
stosowane jest od 65 lat, dostępnych jest zaskakująco niewiele danych, na których można by się oprzeć. Amerykańska Agencja
Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency – EPA) przygotowuje obecnie studium zatytułowane „Potencjalny
Wpływ Szczelinowania Hydraulicznego na
Zasoby Wody Pitnej”, jednakże jego rezultaty będą znane najwcześniej w 2016 roku.
Należy zwrócić uwagę na to, że odwierty
horyzontalne z zastosowaniem szczelinowania hydraulicznego zaczęły się mniej niż
10 lat temu w Teksasie. Lecz rozpoczęto je
z takim rozmachem, że do dzisiejszego dnia
nie ma nawet jednego, pojedynczego obszaru wydobycia gazu, dla którego przeprowadzono by odpowiednie badania podstawowe (analizy stanu wyjściowego) dotyczące
jakości wody przed pojawieniem się przemysłu gazowego. Pomimo zapewnień przemysłu, że otwory wiertnicze są całkowicie

Obrazek: 1. Pobór wody, 2. Mieszanie z chemikaliami, 3. Wtryskiwanie do odwiertów, 4. Płyn zwrotny
(flowback) i ścieki, 5. Oczyszczanie ścieków i składowanie odpadów

1. Ogromne zużycie wody - w świecie,
w którym już występują jej niedobory
Szczelinowanie hydrauliczne z definicji wiąże się ze zużyciem ogromnych ilości wody,
która wraz z piaskiem i chemikaliami pod
olbrzymim ciśnieniem wtłaczana jest pod
ziemię, aby rozkruszyć skały i uwolnić zawarte w nich gaz lub ropę. Całkowita ilość
wody potrzebna do jednego szczelinowania i liczba operacji szczelinowania wykonywanych na jednym odwiercie bardzo się
różnią. Zapotrzebowanie na wodę zależy
przede wszystkim od głębokości i długości
szybu wiertniczego, która może wynosić 6
kilometrów na odwiert, włączając w to jego
część horyzontalną, szerokości otworu, typowo 20 cm lub więcej, oraz wielu innych
czynników związanych ze specyfiką środowiska geologicznego. Konsumpcja wody
jest jak do tej pory najbardziej krytyczną
kwestią w związku ze szczelinowaniem.
Ogólnie rzecz biorąc typowy otwór wiertniczy na złożu Marcellus Shale w USA może
zużyć do 20 milionów litrów. Stanowi to
często poważne zagrożenie dla lokalnych
zasobów wody. Na terenach ubogich w
wodę, takich jak Texas lub Kalifornia podniosło to temperaturę debaty. Szczególnie
rolnicy walczą o szybko zmniejszające się jej
zasoby. W południowoafrykańskim Karoo
woda w takich ilościach jest w ogóle niedostępna. Z tego powodu musi być dowożona
z odległych obszarów, ze wszystkimi towarzyszącymi temu kosztami i zagrożeniami
dla infrastruktury i zasobów.

nieprzepuszczalne, ostatnie badania pokazują, że w rzeczywistości wiele z nich zawodzi i zaczyna przeciekać. Dlatego nie budzi zdziwienia fakt, ze odnotowano liczne
przypadki skażenia wody metanem w całej
Pensylwanii. Kolorado ma długą historię
słabych i dość nieodpowiedzialnych uregulowań prawnych dotyczących szczelinowania na wrażliwych obszarach działów wodnych i w regionach, w których znajdują się
rezerwuary wody pitnej. Badacze nie zdziwili się, gdy znaleźli hormony zmieniające płeć (estrogeny i androgeny) w ciekach
(wodnych) spływających z pól gazowych
w Kolorado. Istnieje wiele anegdotycznych
relacji dotyczących kwestii zdrowia publicznego. Lekarze w Pensylwanii byli wściekli,
gdy początkowo zabroniono im nawet poinformowania pacjentów, jakie substancje
chemiczne znajdujące się w płynie do szczelinowania mogli wchłonąć. Niedawno, bardzo starannie przeprowadzone badania
wykazały związek pomiędzy szczelinowaniem, a odkrytymi w górskich strumieniach
w całej Pensylwanii radioaktywnymi minerałami zawierającymi uran. Do strumieni
i zbiorników wody pitnej przedostały się
również inne toksyczne substancje zawarte
w płynie do szczelinowania, takie jak biocydy. Analiza tysięcy przypadków naruszenia
przepisów ochrony wody w USA pokazuje,
że większość z nich spowodowana była niewłaściwym wykonaniem obudowy szybów
wiertniczych. Są to podwójne lub nawet potrójne rury wypełnione wodoodpornym cementem. Najbardziej krytyczną częścią jest
odcinek przecinający płytki zbiornik, z któ-

Fot: Kadr z filmu dokumentalnego „Gasland” w reżyserii Josha Foxa
rego pobierana jest woda pitna. Zwykle te
odcinki są bezpieczne, lecz – jak to zawsze
w życiu – sprawy mogą nie potoczyć się po
naszej myśli. Jeszcze bardziej niepokojąca
jest perspektywa tysięcy i tysięcy opuszczonych otworów wiertniczych, które w końcu zaczną przeciekać, czasem zaledwie za
kilka dziesięcioleci. Ostatecznie popsuje się
większość z nich. W samej Pensylwanii znamy lokalizacje 8 257 opuszczonych szybów
naftowych i gazowych – szacuje się, ż jest
to 2 do 4 procent wszystkich opuszczonych
szybów w tym stanie. Szczególnie te skutki
długoterminowe, których jeszcze nigdzie i
nigdy przedtem nie widziano, powinny niepokoić nas najbardziej.

4. Płyn zwrotny (flowback) i ścieki – większość z tego, co wtłaczamy pod ziemię, wraca z powrotem,
z pewnymi dodatkowymi niespodziankami
Większość płynów do szczelinowania wypłynie z powrotem pod ciśnieniem gazu naturalnego lub będzie musiała być wypompowana, aby pozwolić na przepływ gazu.
Te ogromne ilości płynów, często 80% tego,
co zostało wtłoczone pod ziemię, muszą być
oczyszczone, przetworzone lub w bezpieczny sposób usunięte. Również w tym przypadku przyczyną największych zagrożeń
są ludzkie błędy, lecz błędy są nieuniknione w przemyśle, który działa w warunkach
zaciekłej konkurencji, zatrudnia tysiące wykonawców i podwykonawców, a także przy
słabym nadzorze państwowym.
Większość złóż gazu naturalnego zawiera płyny (formation lub „produced-water),
które w końcu przedostaną się do otworu
wiertniczego, i będą musiały zostać usunięte. Podczas gdy można dokładnie wiedzieć,
co zawiera sam płyn do szczelinowania, skład
płynu zwrotnego jest często nieznany, i może
on przynieść nam nieprzyjemne niespodzianki, takie jak arszenik, bor, lub nawet uran. Proces szczelinowania – w sposób niezamierzony
– uwalnia substancje chemiczne, które przez
miliony lat były bezpieczne zmagazynowane
w minerałach pod ziemią. W rezultacie, rzeki
w Pensylwanii zawierają teraz substancje radioaktywne, z potencjalnie katastroficznymi
skutkami zdrowotnymi. Nawet niewielkie
ilości substancji radioaktywnych mogą spowodować raka, jeśli zostaną wchłonięte.

5. Oczyszczanie ścieków i usuwanie
odpadów
Podczas gdy prawdą jest, że w interesie
przemysłu leży przetworzenie tak dużej
ilości ścieków jak to tylko możliwe, zawsze
pozostaną ogromne ilości wody, która jest
zbyt zanieczyszczona, by można ją było
dalej używać w procesie produkcyjnym,
i musi ona zostać usunięta. W Niemczech
na przykład, płyn po szczelinowaniu był
transportowany rurociągami do oczyszczalni lub do szybów wiertniczych w in-

nych miejscach. Nikt nie zauważył, gdy
w 2006 roku pękł rurociąg w pobliżu wsi
Söhlingen i jego toksyczna zawartość rozlała się do miejscowego zbiornika wodnego.
Musiano w wielkiej tajemnicy wymienić
miliony metrów sześciennych cennej ziemi. Do dzisiejszego dnia, całkowite rozmiary tego poważnego wypadku nie zostały w
pełni ujawnione. O wiele więcej podobnych
zdarzeń zostało bardzo dobrze udokumentowanych. Kiedy ścieki są ponownie wtłaczane do otworów wiertniczych zwiększa
się ryzyko wstrząsów sejsmicznych. Doprowadziło to ostatnio do setek dodatkowych trzęsień ziemi w Oklahomie. W tym
przypadku również, odpowiednie obchodzenie się z tymi płynami może pozwolić
na uniknięcie dużej części zagrożeń, lecz
pomimo to ścieki stanowią końcowe i bardzo poważne obciążenia dla środowiska.
W Colorado, płyn po szczelinowaniu jest
po prostu wpompowywany do specjalnych
stawów dla wyparowania (evaporation
ponds), często niezabezpieczonych, a parowanie jest często wspomagane przez armatki wodne. Część osadu ostatecznie trafia do
cieków (wodnych) – przerażający koktajl
toksycznych chemikaliów.
Zużycie wody i jej zanieczyszczanie pozostają piętą achillesową przemysłu wydobycia niekonwencjonalnych paliw kopalnych. Pomimo tego, że nastąpił postęp
technologiczny pozwalający zmniejszyć
zużycie wody i zastąpić toksyczne chemikalia substancjami mniej niebezpiecznymi,
nie znaleziono jak do tej pory prawdziwego rozwiązania problemu, i prawdopodobnie nie zostanie ono nigdy znalezione,
w każdym bądź razie nie za życia obecnego przemysłu wydobycia gazu łupkowego.
Nowe materiały, takie jak propan lub dwutlenek węgla, są albo zbyt drogie albo po
prostu niemożliwe do zastosowania. „Zielone szczelinowanie”, jak to przemysł lubi
nazywać, to jeszcze kwestia odległej przyszłość i na pewno nie znajdzie zastosowania w obecnej pogoni za łatwym gazem.
* przypisy autora do tekstów źródłowych dostępne są w wersji artykułu umieszczonej na stronie
internetowej: www.zielonewiadomosci.pl
Stefan Cramer jest niemieckim doktorem
hydrogeologii i działaczem ekologicznym, przez 32 lata pracował w różnych
krajach w całej Afryce – był m in. dyrektorem południowoafrykańskiego oddziału
Organizacji Bread for the World, dyrektorem Fundacji Heinricha Bölla w Nigerii
i dyrektorem grupy afrykańskiej tej fundacji (Head of Africa Group). Od marca
tego roku, wraz z żona Eriką, mieszka w
Południowej Afryce, gdzie jest konsultantem naukowym organizacji Southern
African Faith Communities’ Environment
Institute (SAFCEI), i pomaga mieszkańcom regionu Karru w ich walce przeciwko
wydobyciu gazu łupkowego.
Tłumaczenie: Jan Skoczylas
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„Zielone Wiadomości:
Kiedy
i dlaczego założyliście LaRevue
Durable?
Jacques Mirenowicz: W roku
2002. We Francji i w Szwajcarii ekologia była wówczas mało
obecna w mediach. Chcieliśmy
przyczynić się do wypełnienia tej
luki informacyjnej.
ZW : Jaka jest misja LaRevue
Durable?
JM : Jest nią opis zrównoważonych praktyk we wszystkich dziedzinach (energia i klimat, różnorodność biologiczna, siedliska,
mobilność, konsumpcja, gospodarka i finanse, itd. ), chcemy zachęcać do zrozumienia i dawać
narzędzia do budowania społeczeństwa ekologicznego i solidarnego. Główna trudność, aby
zatrzymać trwające zniszczenie,
leży w ludziach i w społeczeństwie. Jest nią osiągnięcie wspólnej woli inspirowania zmiany
kursu, zwrotu w kierunku bar-
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ZW : Dlaczego poświęciliście
numer jubileuszowy waszego
10–lecia Polsce?
JM: To specjalne wydanie jest
przede wszystkim prezentem jaki
dwoje autorów, ja i moja żona Susana Jourdan, oferowalismy sobie
po dziesięciu latach bardzo intensywnej pracy. Oznaczało to pięciotygodniową podróż, dziesięć
etapów, 4665 km pociągiem i autobusem z dwójką małych dzieci i wspierającą nas logistycznie
towarzyszką, spotkanych około
pięćdziesięciu osób... Potem trzy
miesiące dodatkowej pracy, aby
wykończyć zebrany materiał. Pozwolenie sobie na taki projekt to
niezwykły luksus.

Polska jest największym z krajów
Europy Środkowej, które przystąpiły do Unii Europejskiej od
czasu upadku muru berlińskiego. Patrząc na globalne wskaźniki, jej gospodarka wyróżnia się
na tle ogólnej stagnacji. Tyle że,
jak ponownie to zobaczyliśmy
w listopadzie 2013 r. podczas
konferencji klimatycznej COP 19
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ZW : Czy istnieje też po polsku?

JM : Został opublikowany w języku polskim w czasie COP 19,
w 5000 egzemplarzach i jest wolnodostępny w wersji elektronicznej na Internecie. Adam Ostolski
i Adam Wajrak życzliwie napisali przedmowy. Publikacja ta była
możliwa dzięki bardzo ciężkiej
pracy tłumaczki, Elżbiety Jogałły
i zespołu współpracujacego z Zielonymi Wiadomościami, zwłaszcza Ewy Sufin-Jacquemart, która
koordynowała skład, druk i dystrybucję.
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Z okazji polskiej edycji szwajcarskiego magazynu „La Revue
Durable” na pytania naszej redakcji odpowiada redaktor naczelny LRD - Jacques Mirenowicz.
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ZW : Kilka słów o Pana polskich
korzeniach?
JM : Mój pra-pradziadek Jόzef
Mirenowicz urodził się w rejonie
Mińska, 12 sierpnia 1812 roku.
Zamieszany w powstanie listopadowe musiał uciekać przed
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represją. We Francji się ożenił,
miał dwóch synów, a potem zniknął bez śladu. Ta historia wykuła
część mojej tożsamości. W dwusetną rocznicę jego urodzin byliśmy w Krakowie. Podczas podróży czytałem o męczeńskiej
przeprawie armii napoleońskiej
podczas odwrotu z Rosji w 1812
roku, wspaniale opisanej przez
Adama Zamoyskiego1. W Białowieży wzruszyło mnie spotkanie
z Januszem Korbelem, niestrudzonym obrońcą lasu, mającym
francuskiego przodka o nazwisku Corbeille (nazwisko to uległo

spolszczeniu), który był żołnierzem w Wielkiej Armii. To spotkanie symbolizuje skrzyżowane
losy Francji i Polski. On i wielu innych ekologów spotkanych podczas tej podróży to bohaterowie
dzisiejszej Polski. Bieda w tym, że
są w mniejszości. Tak jak ekolodzy na Zachodzie.Trzeba jak najszybciej zmienić ten stan rzeczy.
LaRevueDurable robi wszystko,
aby przyczynić się do realizacji
tego zadania.

swoich źródeł przychodów, żeby
zachować stabilny rozwój. Mamy
już dwa projekty zakończone
sukcesem – jeden to „Budujemy dom”, w ramach którego powstanie, otwarty dla wszystkich
chętnych, dom z gliny i słomy w
Kawkowie na Warmii, a którego
projekt i dokumentacja będzie dostępna online na zasadach open-source dla każdego, kto chciałby
również postawić taki dom.

ście produkty tworzone nie na
przemysłową skalę zawsze będą
trochę droższe, ale naszym drugim celem jest też, można powiedzieć, kreowanie mody np.
na ecodesign, poza tym mintu.
me też zostało stworzone z myślą
o osobach, dla których zdrowy i
ekologiczny styl życia jest ważny i
nie kierują się w swoich decyzjach
zakupowych wyłącznie najniższą
ceną – naszym celem jest również
poszerzenie grona tych osób.

1 Moskwa 1812. Fatalny Marsz Napoleona, HarperCollins, Nowy Jork ,
2004.

MINTUME
świadoma konsumpcja
Właśnie wystartował nowy
portal ekologiczny i społeczny mintu.me. O tym, co oferuje
i jak działa, rozmawiamy z Patrycją Romaniuk, jego współtwórczynią.
Redakcja: Na czym polega działanie mintu.me?
Patrycja Romaniuk: mintu.me integruje rynek produktów i usług
ekologicznych, promuje świadome wybory konsumenckie, zdrowy styl życia oraz etyczny i odpowiedzialny biznes. Platforma
łączy sprzedaż z rozwojem produktów i usług ekologicznych
oraz prospołecznych poprzez narzędzia umożliwiające pozyskanie finansowania (crowdfunding)
i wiedzy rynkowej (pomysłów,
preferencji, oczekiwań konsumentów), czyli crowdsourcing.
Red: Skąd wziął się pomysł na
jej stworzenie?
PR: Ja i mój wspólnik, Łukasz Makuch, od zawsze byliśmy związani
z tematyką zrównoważonego rozwoju, zarówno prywatnie, jak i zawodowo – z tym że ja pracowałam
przede wszystkich w organizacjach
pozarządowych, a Łukasz w konsultingu związanym ze społeczną
odpowiedzialnością biznesu. Od
kilku lat obserwowaliśmy, co się

dzieje na rynku – coraz większe zainteresowanie tym tematem, coraz
więcej inicjatyw, produktów, ekologiczna żywność, torby z banerów,
meble z palet… Też coraz większe
wykorzystanie finansowania społecznościowego, które jeszcze kilka
lat temu w Polsce zupełnie nie istniało. Ale wciąż było kilka ale: produkty ekologiczne wciąż były droższe niż „zwykłe”, a wiele osób nam
mówiło, że chętnie by je kupowało, ale cena ich zniechęca. Znajomi,
zainteresowani tworzeniem mebli
z materiałów z odzysku twierdzili, że na przeszkodzie temu marzeniu stoi brak pieniędzy na uruchomienie działalności, brak zdolności
kredytowej, czasem tez brak odpowiedniej wiedzy czy osób chętnych
do współpracy itp.
Redakcja: W jaki sposób mintu.me
pozwala zmniejszyć te bariery?
PR: Na kilka sposobów. Pierwszy:
Crowdsourcing. Coś, co w Polsce dopiero raczkuje, czyli pozyskiwanie wiedzy, pomysłów czy
opinii od innych osób – na mintu.
me oferujemy osobną przestrzeń
do tego. Można dzięki temu rozwinąć swój pomysł, znaleźć osoby do współpracy, ale też, co
myślę będzie ciekawe np. dla organizacji pozarządowych – przeprowadzić swojego rodzaju kon-

sultacje społeczne, wychodząc do
nieco innej, szerszej grupy niż zazwyczaj – ponieważ mintu.me integruje zarówno aktywistów, producentów eko jak i osoby, które
dotychczas były zainteresowane
ekologią przede wszystkim w sferze prywatnej – jednym słowem
poszerzamy te światy
Drugi: Crowdfunding, czyli finansowanie
społecznościowe.
Tu jedynym kryterium, jaki stosujemy, jest proekologiczny lub
społeczny charakter projektów, a
więc można pozyskać fundusze
na rozwój własnego eko-biznesu,
ale też zebrać pieniądze na akcję
czy wydanie publikacji. Myślę ze
to również może być interesująca
opcja dla NGOsów – zwłaszcza
w dobie kurczących się funduszy
publicznych, w tym unijnych oraz
konieczności dywersyfikowania

Trzeci: producenci i dystrybutorzy oferują swoje produkty i
usługi na mintu.me ze zniżką, co
oznacza, że może kupić je więcej
osób. W ten sposób, mówiąc językiem ekonomii, zwiększamy popyt, za którym idzie zwiększona
podaż, a to z kolei w dłuższym
czasie pozwala trwale obniżyć
ceny, żeby zachęcić jeszcze więcej osób do kupowania. Oczywi-

Będzie też czwarty: na jesieni
chcemy uruchomić sekcję informacyjno-edukacyjną, gdzie będziemy gromadzić różnego rodzaju artykuły i newsy na tematy
ekologiczne i społeczne, głównie
pod kątem zrównoważonej konsumpcji, ale nie tylko.
http://wwww.mintume.pl
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Teatr faktu

poza cenzurą
Marcin Wrzos: Teatr
Kryły Hałopa to projekt niezależny. Jaki
jest Wasz pomysł na
teatr?

Aksana Haiko: Wszystko zaczęło się od myśli,
że chcemy zmieniać świat. To było jakieś 13 lat
temu. Byliśmy wtedy młodymi ludźmi, którzy
chcieli wcielać swoje utopijne poglądy w życie.
Teraz ten entuzjazm pierwszych lat osłabł, rzeczywistość jest trudniejsza do zmiany niż nam
się na początku wydawało.
Jesteśmy teatrem amatorskim, ale cały czas uczyliśmy się w teatrach zawodowych i tam zdobywaliśmy doświadczenie. Pierwsze warsztaty
mieliśmy w Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu.
To była dla nas ważna inspiracja. Chcieliśmy robić teatr politycznie zaangażowany, który nie jest
obojętny na to, co się dzieje w kraju. Od początku istnienia zrobiliśmy dziesięć spektakli, cztery
z nich to przedstawienia uliczne. Bardzo podoba
nam się idea teatru ulicznego, na Białorusi mało
kto robi takie spektakle.
MW: Wasz ostatni projekt to „Czarnobyl”. Jak
w państwie, które buduje elektrownię atomową
jest on odbierany?
AH: Nie mieliśmy okazji się jeszcze przekonać jak
odebrałaby go białoruska publiczność. Na dzień
przed premierą władze zamknęły ośrodek, w którym miała się odbyć premiera. Uzasadnieniem
była potrzeba przeprowadzenia remontu, oczywiście do dziś żadne prace nie są prowadzone.
Na Białorusi to dość powszechna praktyka. W ten
sposób najłatwiej zablokować niepożądane inicjatywy.
Kiedy zadzwoniłam do działu kultury usłyszałem, że musimy pokazać swój spektakl przed
Komisją Sztuki. Oficjalnie chodzi o pomoc. Starsi „koledzy” mają szansę doradzić młodszym i
mniej doświadczonym twórcom. W praktyce komisje takie pełnią rolę cenzury. Nasza poprzednia sztuka po pokazie na takiej komisji została
zakazana. Bardzo mnie to zaskoczyło, ponieważ
nie było w niej nic politycznego. Komisji nie
spodobał się zbyt wulgarny jej zdaniem język.
Był to współczesny dramat, opisujący współczesne problemy i dlatego napisany współczesnym
językiem. Nie znalazło to zrozumienia u Komisji.
MW: Najnowszy projekt jest bardzo polityczny…
AH: Dlatego nie ma sensu ubiegać się o akceptację komisji. Ja już teraz wiem, że nie pozwoli
nam ona pokazać go na Białorusi. Póki co pokazujemy swój spektakl za granicą. W czerwcu
jedziemy do Murmańska. Mamy zaproszenia
z Ukrainy i Niemiec.
MW: Projekt ma częściowo dokumentalny charakter. W jaki sposób zbieraliście materiały?
AH: W całości jest to spektakl dokumentalny. Podzieliłam go na dwie części. W pierwszej pokazujemy materiały wideo i zdjęcia zrobione podczas
dwóch wypraw w skażony rejon czemu towarzyszy czytanie relacji ludzi, którzy ucierpieli wskutek katastrofy. Pierwsza wyprawa miała miejsce
w październiku 2012 roku. Odwiedziliśmy okolice Chojnik i Brahina. Naszym celem były wsie,
które po katastrofie w Czarnobylu zostały wysiedlone. Teraz to jest martwa strefa, w której tylko gdzieniegdzie mieszkają ludzie. Wszędzie widzieliśmy rozpadające się domy.
Odwiedziliśmy też rejon wietkowski. Znajduje
się dość daleko od zony, ale po katastrofie spadły tam deszcze radioaktywne i trzeba było wysiedlić wiele wsi. W XVII wieku osiedlili się tu
Staroobrzędowcy, co zapoczątkowało powstanie
bardzo ciekawej lokalnej kultury. Katastrofa położyła jej kres, rozmyła się ona wraz z ewakuacją
tych ludźmi w różne rejony Białorusi.
Drugą wyprawę zaplanowaliśmy na Dziady. Po
białorusku święto to nazywa się Radunica. To jedyny czas, kiedy władze pozwalają wjechać do
zamkniętej przez resztę roku strefy zamkniętej.
W te dni Białorusini zwyczajowo odwiedzają
groby swoich bliskich. Wykorzystaliśmy okazję
by tam pojechać i nagrać materiał do spektaklu.

MW: A część druga?
AH: Dotyczy współczesności. Przez kilka miesięcy siedzieliśmy na forach internetowych i zbieraliśmy wypowiedzi na temat planów budowy
pierwszej elektrowni atomowej na Białorusi.
Wśród ludzi budzi to wiele obaw, ale debata w
tej sprawie jest zakazana. Prezydent Łukaszenka mówi by budować ją jak najszybciej i jak najtaniej. To wszystko brzmi jak wielki żart. Nawet
najbardziej uzasadniona krytyka nie jest możliwa. Za działalność antyatomową można trafić do
aresztu.
Ekologia to nie jest mój główny obszar zainteresowań. Na forach bardzo dużo się dowiedziałam, pojawiają się tu informacje, których nie ma
w oficjalnych białoruskich mediach. Można powiedzieć, że drugą częścią spektaklu jest gadanie
zwykłych ludzi. Chciałam by ich głos zabrzmiał
głośno a wypowiadane gdzieś pokątnie opinie
zostały usłyszane. Niektóre z nich są naprawdę
bardzo ostre.
MW: Skąd pomysł na spektakl? Czy młodzi ludzie na Białorusi pamiętają jeszcze o Czarnobylu?
AH: Polityka władz białoruskich zmierza do tego
by nie pamiętali. Kiedy w grę wchodzi polityka fakty schodzą na dalszy plan. Zdaniem władz nie ma
na Białorusi problemu z dużą zachorowalnością na
raka tarczycy, bo statystyki tego nie potwierdzają.
To prawda, ponieważ nikt takich statystyk oficjalnie nie robi. Łukaszenka prowadzi politykę rewizjonistyczną. Jej częścią jest odebranie udogodnień
osobom, które były likwidatorami skutków katastrofy w Czarnobylu. Nic takiego nie miało miejsca
zarówno na Ukrainie jak i w Rosji.
Ludzie bardzo często nie wiedzą o zagrożeniach
i za dobrą monetę przyjmują zapewnienia władz.
Młodzi nie pamiętają o historii. To był właściwie
punkt wyjścia do tego spektaklu. „Czarnobyl” w
naszym zamyśle jest pierwszą częścią projektu,
który ma przybliżać historię Białorusi. Chcemy
mówić o innych zapomnianych aspektach białoruskiej historii, wbrew polityce zapominania
prowadzonej przez władze. Istnieje wiele mitów,
dotyczących np. II wojny światowej. Ja sama chcę
wiele rzeczy zrozumieć. Gdzie mieszkam? Co tu
się dzieje? Dlaczego ludzie milczą i nie protestują? Nie wiem, co z tego projektu wyjdzie, bo już
właściwie od paru lat nie występujemy. Robię
spektakle dla Białorusinów. Chcę przynajmniej
zmienić sposób myślenia u ludzi, którzy obejrzą
moje spektakle. Niestety okazuje się, że de facto pracuję dla polskiej, rosyjskiej, ukraińskiej czy
duńskiej publiczności. Nie na tym mi zależy najbardziej.
MW: Czy Teatr Kryły Hałopa zawita w najbliższym czasie do Polski?
AH: Nie mamy konkretnych planów. Polska publiczność miała już okazję zobaczyć nasz spektakl. Oficjalna premiera „Czarnobyla” miała
miejsce w Poznaniu na Festiwalu Maski. Udało
się nam wziąć w nim udział dzięki Jarosławowi
Siejkowskiemu z Teatru Biuro Podróży. Bardzo
mu zależało byśmy pokazali ten spektakl na Maskach. Załatwił nam w Instytucie Mickiewicza
wsparcie, dzięki któremu mogliśmy przyjechać
do Poznania na trzy dni. Ja nawet nie chciałam
wtedy jechać, miałam mnóstwo niezałatwionych
spraw a sam spektakl nie był jeszcze skończony.
Jarek Siejkowski wymusił na nas trochę ten przyjazd. Dzięki jego uporowi, naszej ciężkiej pracy,
również już na miejscu w Poznaniu udało się
nam zrobić całkiem niezłą premierę. Ja oczywiście chcę jeszcze przyjechać do Polski. Spektakl
może być częściowo grany po polsku, częściowo
po rosyjsku z polskimi napisami. Mamy dobre
tłumaczenie, nic tylko grać.
Aksana Haiko – reżyserka teatralna, aktorka, animatorka kultury. Wiedzę teatralną zdobywała podczas warsztatów w Polsce (Teatr 8
Dnia, Biuro Podróży, Akademia Ruchu, Wegaity i inne) oraz Dani (Teatret Om, Odin Teatret).
W 2001 roku stworzyła alternatywny i niezależny Wolny Teatr w Brześciu. W 2011 roku zmienił on nazwę na Teatr Kryły Hałopa.
Strona internetowa: http://www.teatrkh.com/?lang=en
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Życie w cieniu
katastrofy
Z Piotrem Bernardynem, autorem książki
„Słońce jeszcze nie wzeszło. Tsunami. Fukushima”
rozmawia Marcin Wrzos

Co skłoniło Pana do napisania książki?
Bezpośredni powód jest oczywisty - ogrom
katastrofy jaka dotknęła Japonię 3 lata temu.
To sprawiło, że porzuciłem prace nad inną
książką o Japonii. Ale były też pośrednie motywacje, np. sposób w jaki katastrofę relacjonowały zachodnie, w tym polskie, media, to
co pisało się o energetyce jądrowej, pomniejszając konsekwencje Fukushimy, wreszcie
do bólu stereotypowe przedstawianie Japończyków – jako ludzi pozbawionych strachu,
stoicko znoszących tragedię itd.

lokrotnie powtarzane sformułowanie z raportu komisji parlamentarnej, że katastrofa
była „man-made”, czyli, że stoi za nią wina
człowieka. Piszę w książce o teoretycznie
możliwej sytuacji, że ktoś wciąż jest zwolennikiem atomu, ale nie w jego japońskim wydaniu. Wyszło tam po prostu na jaw, jak bardzo skorumpowany jest ten świat, w którym
podtrzymywaniem mitu o absolutnie bez-

politycznej. Japońscy producenci energii zaś
byli i w dużej mierze ciągle są, udzielnymi
księstwami we własnym regionie, mogąc
swobodnie dyktować ceny energii (jedne
z wyższych na świecie), nie przejmując się
wysokimi kosztami działalności. Na przykład federacja zrzeszająca wszystkie firmy
energetyczne wydawała na reklamę ok. 1
mld. dolarów rocznie. Pytanie - po co, sko-

Dlaczego Pana zdaniem polskie media
nie stanęły na wysokości zadania?
Jednym z powodów jest pewnie ich finansowa słabość. Spada liczba korespondentów zagranicznych, brakuje bezpośrednich
relacji z odległych zakątków świata. A potem, gdy wydarzy się coś niezwykłego,
wysyła się ludzi nieprzygotowanych, którzy sięgają do stereotypów.
MW: To nie jest chyba jedyny powód?
Rzeczywiście można mieć takie wątpliwości, zwłaszcza w odniesieniu do Fukushimy, czy szerzej energetyki jądrowej. Jeśli
specjalista z tytułami naukowymi kolejny
raz powtarza, że jedyną przyczyną katastrofy w elektrowni było rekordowo wysokie tsunami, to znaczy, że celowo wprowadza ludzi w błąd. A przecież wiemy, że
system japońskiej energetyki, zwłaszcza jądrowej, był chory - splątany korupcyjnymi
powiązaniami, elektrownie funkcjonowały
bez niezależnej kontroli, z lekceważeniem
standardów bezpieczeństwa.

W Japonii na pewno. Gdyby istotnie jedyną
przyczyną katastrofy było rekordowe tsunami, to opór przeciw energetyce jądrowej
byłby teraz mniejszy. Przypomnijmy tu wie-

W Polsce na długo przed otwarciem
pierwszej elektrowni jądrowej mamy
śledztwo korupcyjne w PGE Energia Jądrowa.
Inwestycję szacowaną na 40-60 mld złotych z istotnym udziałem państwa na pewno można zaliczyć do korupcjogennych.
Raport Komisji Europejskiej z lutego 2014
roku pokazuje, że w Polsce korupcja to
nadal poważny problem. Oficjalny przekaz i uzasadnienie dla atomu mówi o jego
konkurencyjności. A jeśli po latach okaże
się, jak w wielu innych miejscach na świecie, że energia jądrowa jest dużo droższa
niż planowano, to czy nie narodzi się pokusa, by oszczędzać na bezpieczeństwie?
Taka sytuacja miała przecież miejsce w Japonii. Innym sposobem trzymania kosztów pod kontrolą było tam zatrudnianie do
prostych (choć niebezpiecznych) prac ludzi upośledzonych. Za dniówki pracowali
i wciąż pracują: chorzy, bezdomni, macza
w tym palce jakuza, czyli japońska mafia.

No tak, czyli hołubione za gospodarkę
Niemcy porzuciły proces modernizacji...
Obecny często w mediach profesor fizyki
stwierdził nawet, że 80 milionów Niemców
oszalało. Dla osób znających język niemiecki polecam zatem w Internecie debatę, jaka
odbyła się w Niemczech przy podejmowaniu decyzji o odejściu od atomu. Trwała
cały dzień, do okrągłego stołu zasiadła elita tego kraju m.in. szefowie wielkich koncernów energetycznych, znani ekonomiści,
był socjolog Ulrich Beck, osoby duchowne.
Wymieniano argumenty i pomijając ostateczną decyzję, to...daj Boże Polsce dyskusję na takim poziomie. A u nas rząd komunikuje nagle, że zaczyna program budowy
dwóch elektrowni atomowych, a teraz, po
zaledwie trzech miesiącach, chodzą słuchy że może się jednak z tego wycofać ze
względu na koszty. Można by sądzić, że takie decyzje podejmowane są w oparciu solidny rachunek ekonomiczny. Pachnie to
wszystko kompletną amatorszczyzną.

No tak, i pewnie dlatego 3 lata od awarii
wszystkie 48 reaktorów w Japonii stoi wyłączonych, co przynosi gigantyczne straty.
Wiele z nich nie zostanie już uruchomionych, bo nie spełnia nowych standardów
bezpieczeństwa - ich podniesienie oznacza
zbyt wysokie koszty.

Czy Fukushima nie spotęgowała jednak
nieufności w stosunku do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyki jądrowej?

sprawiały, że nadzór stawał się iluzoryczny. W Japonii jest zwyczaj, że biurokraci po
osiągnięciu pewnego wieku przechodzą z
administracji do biznesu. W NISA pracują zatem ludzie, którzy w przyszłości będą
chcieli przejść do spółek energetycznych na
intratne stanowiska. Rodzi się więc pokusa, by nie uprzykrzać zanadto życia swojemu przyszłemu pracodawcy np. poprzez
rygorystyczne egzekwowanie przestrzegania norm bezpieczeństwa. Tym bardziej,
że w firmie energetycznej pracuje już były
zwierzchnik tego biurokraty z NISA, czyli tzw. senpai (jap. starszy kolega). Ten nieformalny układ zależności w japońskiej kulturze nigdy do końca nie wygasa, a tutaj
młodszy kolega kontroluje starszego. Poza
tym NISA była częścią ministerstwa gospodarki, z natury promującego energetykę jądrową. W istocie mowa więc o tych samych
ludziach wymieniających się stanowiskami. Dochodziło do kuriozalnych sytuacji, że
NISA zamiast kontrolować, zajmowała się
reklamowaniem energetyki jądrowej!

W Polsce przedstawia się energetykę jądrową jako czynnik modernizujący.

Pamiętam, że w Polsce bardzo długo bagatelizowano awarię elektrowni w Fukushimie. Krzysztof Dąbrowski z Centrum
ds. Zdarzeń Radiacyjnych z pełną powagą
twierdził, że „elektrownie jądrowe w Japonii są zupełnie bezpieczne” a wprowadzenie alarmu atomowego w Japonii „nie ma
żadnego związku z obiektami jądrowymi”.

W Japonii także duża część mediów głównego nurtu bagatelizowała na początku sytuację w zniszczonej elektrowni. Specjalistów, którzy wskazywali, że mogło dojść
do stopienia rdzenia w reaktorze przemilczano. Z kolei prasa zachodnia, zwłaszcza
ta bliska tabloidom, snuła nierzadko najbardziej katastroficzne scenariusze. Wspomnijmy też o reakcji Francji, kraju który
75 % swojej energii czerpie z atomu. Rząd
francuski jako pierwszy wyczarterował samoloty do Japonii, by ewakuować swoich
obywateli, jednocześnie podkreślając jak
bardzo energetyka atomowa jest bezpieczna...To wszystko pokazuje jak trudno o racjonalne zachowanie w przypadku awarii
w elektrowni jądrowej, moim zdaniem to
jeden z argumentów przeciw atomowi.

A

piecznym atomie zajmowała się tzw. „nuklearna wioska” czyli środowiskowe powiązania: koncernów energetycznych, polityki,
mediów, naukowców i biurokracji. Pamiętajmy jednak, że Japończycy nie mają monopolu na korupcję - może się ona odtworzyć
wszędzie, a jej skutki w przypadku energii
jądrowej bywają szczególnie dotkliwe.
Jak w praktyce funkcjonowała „nuklearna wioska”?
W Japonii istnieje 9 firm energetycznych
produkujących energię z atomu. (Największą jest TEPCO, która odpowiada za dostawy prądu do Tokio i sąsiednich prefektur.)
Koncerny te są prywatne będąc jednocześnie
monopolistami na wytwarzanie i dystrybucję prądu na swoim obszarze. W przypadku
monopoli państwowych możliwa jest przynajmniej jakaś forma kontroli - np. zmiana
kierownictwa firmy wraz ze zmianą władzy

ro funkcjonują one bez konkurencji? A były
to właśnie fundusze przeznaczone w dużym
stopniu na podtrzymanie działalności nuklearnej wioski: granty naukowe, ekspertyzy,
ogłoszenia w gazetach i telewizji, sympozja
naukowe, fundusze wyborcze polityków.
Cel był jeden: podtrzymać w społeczeństwie
pozytywny obraz energetyki jądrowej, a to
oznaczało też eliminowanie nieprzychylnych
opinii na jej temat i spychanie na margines
stojących za nimi ludzi.
Jak wyglądał państwowy nadzór nad prywatnymi firmami energetycznymi?
Nie będzie wielką przesadą stwierdzenie,
że elektrownie atomowe w Japonii były
pod względem nadzoru bezpieczeństwa zostawione samopas. Oczywiście istniał formalnie regulator tzw. NISA, ale powiązania międzyludzkie tej instytucji czy szerzej
biurokracji ze światem firm energetycznych

Wracając do efektu modernizacyjnego energetyki jądrowej, to dało się tak mówić w
Europie 40-50 lat temu. Wtedy atom był synonimem nowoczesności, nie teraz. Chyba że na bakier z nowoczesnością jest kilka
krajów Europy Zachodniej, które nie chcą
u siebie atomu. Jedynym sensownym argumentem za tym rodzajem energii jest bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ale wtedy
też trzeba kalkulować koszty, np. czy jest
sens wydawać dziesiątki miliardów złotych
na projekt, który po dekadzie zapewni nam
kilka procent energii w ogólnym bilansie?
Jak awaria wpłynęła na Japończyków?
Fukushima podzieliła japońskie społeczeństwo. Rozpadały się rodziny, bo kobiety
bojąc się o potomstwo porzucały dom rodzinny przenosząc się w inny, bezpieczniejszy region kraju. Podział widać też w
gronie naukowym, gdzie trwa spór jaką
dawkę promieniowani uznać za bezpieczną. Dochodziło do dyskryminacji ludności z Fukushimy w innych częściach kraju, bano się, że są oni napromieniowani.
Ucierpiało rolnictwo, wielu Japończyków
wciąż niechętnie kupuje żywność z Fukushimy i sąsiednich prefektur.
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Minęły właśnie trzy lata od katastrofy i życie musi toczyć się dalej. Poczucia niepewności łatwo jednak wymazać się nie da.
Mówię tu generalnie o całej Japonii, bo
z całkiem innymi problemami borykają się
osoby z prefektury Fukushima, które musiały się ewakuować i nie wiadomo, czy
kiedykolwiek wrócą do porzuconych domostw. W książce wspominam o młodych
ludziach z Fukushimy żyjących w strachu,
czy kiedyś będą mieli zdrowe potomstwo.

jest w istocie symptomatyczna dla czasów, w których kapitalizm w
coraz mniejszym stopniu polega na wytwarzaniu rzeczy, a w coraz
większym na manipulacji symbolami, tworzeniu pozorów, modulowaniu afektywności itd. Jednakże przeszłość Dona wciąż nawiedza go, nie dając o sobie zapomnieć i stopniowo rozbijając pieczołowicie konstruowaną fasadę.
Współczesny, neoliberalny porządek nieustannie niepokojony jest
przez widma nędzy, wyzysku i nierówności, których istnienie stara się zamaskować dzięki eksploatacji mitu kreatywności. Podobnie

: narodziny

Jakie są perspektywy dla energetyki jądrowej po katastrofie w Fukushimie?
W Japonii nie pracuje dziś żaden z 48 reaktorów. Jesteśmy chyba jednak w momencie, gdy ponowne uruchomienie części
z nich wydaje się bardzo prawdopodobne. Rząd podjął właśnie decyzję, że atom
będzie w przyszłości jednym z głównych
źródeł energii. Tym samym przekreślono
plany poprzedniej administracji o stopniowym odejściu od atomu. Pamiętajmy jednak, że większość społeczeństwa jest przeciwko energii jądrowej: jedni chcą się z nią
pożegnać natychmiast, inni rozłożyć ten
proces w czasie.
Odczucia społeczne nie są formalnie wiążące dla rządu, musi się on jednak z nimi
liczyć. Fukushima wywołała nie tylko traumę, ale i złość wśród Japończyków, zwłaszcza gdy na jaw wyszła korupcja japońskiej
energetyki. Stąd pierwsze reaktory zostaną zapewne uruchomione na wyspie Kyushu - najdalej jak się da od Fukushimy.
Ale i tak ponad połowa japońskich elektrowni atomowych może zostać przeznaczona do likwidacji, bo nie spełnia nowych
standardów bezpieczeństwa. Uporanie się
z tym jest niezwykle kosztowne, zwłaszcza
w przypadku starych reaktorów.
Światowa perspektywa dla atomu jest zaś
zróżnicowana. Europa, nawet jeśli powstają tu pojedyncze reaktory, falę entuzjazmu
atomem wydaje się mieć za sobą. Inaczej
jest w Azji i Ameryce Południowej: Chiny, Indie, Brazylia, Arabia Saudyjska, Turcja planują budowę wielu reaktorów. Warto obserwować jednak losy transformacji
energetycznej w Niemczech, one są w pewnym sensie laboratorium przyszłości.
Zmienia się też podejście ludzi to energii,
wolą płacić trochę więcej w zamian za poczucie bezpieczeństwa.
Tak jest właśnie w Niemczech. A ja pamiętam sondaż w Japonii wśród małych
i średnich przedsiębiorstw, z których
większość również była gotowa płacić więcej za prąd, byle nie z elektrowni jądrowych. Oczywiście ta gotowość ponoszenia
ekstra kosztów, i w Niemczech i w Japonii, ma swoje granice. Za uruchomieniem
elektrowni jądrowych w Japonii, oprócz
samych koncernów energetycznych, stoi
przede wszystkim świat wielkich korporacji, w tym banki, które warunkują kredytowanie energetyki powrotem do atomu.
À propos wyższych cen energii w Japonii, to
wspomnijmy też byłego premiera Kozumiego, w końcu konserwatystę, który po Fukushimie stał się przeciwnikiem atomu. Mówi
on, że w przypadku transformacji energetycznej warto płacić więcej za prąd, bo odnawialne źródła energii niosą ze sobą też
pewne przesłanie, wokół którego może zjednoczyć się japońskie społeczeństwo i w ten
sposób wyjść z trwającego od lat marazmu.
Czy praca nad książką zmieniła Pana
punkt widzenia?
Pierwsza część mojej książki opisuje tragedię ludzi dotkniętych tsunami, druga
to zmaganie się ze skutkami Fukushimy,
w zakończeniu natomiast pozwoliłem sobie na osobistą refleksję o tym czego dowiedziałem się po tragedii 11 marca 2011
i jak ona na mnie wpłynęła. Zaczynając
zbierać materiały do książki byłem obojętnym ignorantem wobec energetyki jądrowej, dziś jestem przeciwko niej. Część argumentów już tu przedstawiłem, po resztę
odsyłam do lektury...
Piotr Bernardyn – polski dziennikarz
mieszkający w Tokio. W styczniu 2014
roku w wydawnictwie Helion ukazała się
jego książka „Słońce jeszcze nie wzeszło”
poświęcona tragedii w Fukushimie.
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kreatywności z ducha kapitalizmu
Artur Szarecki
Mad Men to wielokrotnie nagradzany serial, który koncentruje
się na losach pracowników agencji reklamowej Sterling Cooper,
ulokowanej na nowojorskiej Madison Avenue. Akcja rozgrywa
się w latach 60. ubiegłego wieku, dzięki temu stanowi doskonały, choć nieoczywisty, punkt wyjścia dla refleksji nad złożonymi i nieprzejrzystymi relacjami władzy, które leżą u podstaw
współczesnego kreatywnego kapitalizmu. W owym czasie środowisko to przechodziło bowiem własną rewolucję twórczą,
której niedoścignionym wzorem była kampania promocyjna
Volkswagena z 1959 roku. Słynna reklama pojawia się zresztą
w trzecim odcinku, wywołując poważną konsternację w gronie
pracowników Sterling Cooper. Szef zespołu kreatywnego, Don
Draper (Jon Hamm), stwierdza w pewnym momencie: „Nie
wiem, co mniej mi się podoba, reklama czy samochód”, trafnie
podsumowując konserwatywne podejście panujące w agencji.
Ukazani w Mad Menach bohaterowie nie tyle inicjują, co raczej
adaptują się do zmian w otaczającej rzeczywistości, dzięki czemu serialowi udaje się uniknąć powielania większości klisz składających się
na mitologię kreatywnej rewolucji. Daleki od nostalgii, ale i jednostronnej krytyki, prezentuje raczej złożony i niejednoznaczny portret ludzi, którzy znaleźli
się na rozdrożu historii, u progu radykalnych przemian, które wkrótce miały
wstrząsnąć kulturą korporacyjną.
Don Draper stanowi idealnego bohatera czasów przełomu, będąc człowiekiem pełnym wewnętrznych konfliktów
i sprzeczności, który jedną nogą stoi we
wciąż ścigającej go przeszłości, drugą
wkracza jednak w czasy mające dopiero
nadejść. Jego praca jako szefa działu kreatywnego sprowadza się do wymyślania
i sprzedawania reklam; jest to zatem idealny przykład zajęcia kreatywnego, które
w przeważającej mierze opiera się na pracy wyobraźni, komunikacji i tworzeniu
niematerialnych idei. W jednej z początkowych scen, współwłaściciel agencji, Roger Sterling, wchodzi niezapowiedziany
do biura Dona, by zastać go w przyciemnionym pomieszczeniu, z papierosem
w jednej, a szklanką whisky w drugiej
ręce. „Nie mogę przyzwyczaić się do
tego, że przez większość czasu wygląda,
jakbyś nic nie robił”, rzuca żartobliwie,
trafiając jednak w samo sedno. Uznawany
za kreatywnego geniusza Draper stanowi
bowiem wzór człowieka sukcesu, który
samego siebie przekształcił w markę. Jego
skuteczność w dużym stopniu opiera się
na umiejętnej manipulacji wizerunkiem,
tworzeniu wokół siebie aury powodzenia
i szczęścia, dzięki której podziwiany jest
przez wszystkich wokół.
Kreacja ta okazuje się jednak fikcją. Nawet
imię nie jest jego własne, lecz przynależy
do innego człowieka, którego tożsamość
przejął i zmodyfikował na wzór własnego wyobrażenia o sukcesie. W ten sposób wymyślił siebie na nowo, jako Dona
Drapera, ambitnego i zdeterminowanego
sprzedawcę, który z czasem stał się jednym z najbardziej poważanych twórców
reklam na Madison Avenue. Jego kariera

Don Draper, prześladowany przez zjawy z poprzedniego życia,
ucieka od nich w świat reklamy. W obydwu przypadkach nawiedzenie uobecnia się poprzez rozziew pomiędzy kapitalistyczną produkcją obrazów, mamiących obietnicami szczęścia i spełnienia, a społeczną reprodukcją życia, które nigdy nie jest wstanie im sprostać.
Przepełniony rasową i płciową segregacją świat Mad Menów stawia
więc widzów twarzą w twarz z niewygodnymi widmami przeszłości. Obserwując, jak działania bohaterów zdeterminowane są przez
normy obyczajowe, które nas już nie obowiązują, stajemy się bardziej
świadomi swej własnej historyczności, a co za tym idzie – możliwości zmiany. Jednocześnie dojmująca obecność ukazanych na ekranie
problemów w naszym obecnym życiu może wywoływać niepokojące odczucie, że w kapitalizmie pewne kwestie wcale nie ulegają
zmianom. Złożona relacja z przeszłością sprawia, że serial naprzemiennie angażuje i dystansuje, uwodzi i odrzuca, nie oferując łatwych rozwiązań ani jednoznacznych ocen. Właśnie dlatego warto
zanurzyć się w świat Mad Menów.
Artur Szarecki jest kulturoznawcą, zajmuje się problematyką
cielesności, kapitalizmu i kultury popularnej.
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Chińszczyzna po polsku

Jerzy Jakubowski

Jerzy A. Masłowski

Jedz w zgodzie z klimatem
***
Gdy wszyscy opuszczą to miejsce.
Ostatni proton odejdzie…
Byt straci cnotę.
Lubię zapach sosnowego lasu
– czas jednak dokona żywota więc…
Kości głęboko wbite w gwiazdy odejdą
w czeluść oka
które zamknie się na zawsze.
Być może wtedy gdy nie będzie już kiedy
wreszcie naprawdę umrzemy
– na szczęście…
***
Jak można przegrać życie
skoro wygraną jest niebycie.
A Niebyt
na przykład przeze mnie
piszącego to
zamienia się
w nikomu niepotrzebny byt.

W gorącym klimacie wychładzaj organizm pijąc: napar z mięty z dodatkiem
cukru i soku z cytryny, napar z mniszka lekarskiego, sok z cytrusów, kwaśne
napoje mleczne (kefir, jogurt, maślanka), zieloną herbatę, piwo bezalkoholowe lub niskoalkoholowe (alkohol rozgrzewa!). Jedz biały ser, surowe zielone
warzywa (ogórki, pomidory, groszek,
itp.), fasolę, soję, seler, grzyby, pestki słonecznika, kiwi oraz inne kwaśne
owoce. Unikaj potraw smażonych, wędzonych i z grilla, ostrych przypraw,
kawy, czerwonego wina (białe jest dopuszczalne), wódki.
W zimnym klimacie rozgrzewaj organizm pijąc kawę naturalną lub zbożową (najlepiej gotowaną przez kilka
minut z lukrecją lub cynamonem), herbatę imbirową, czarną herbatę z dodatkiem mielonych goździków, herbatę
malinową, czerwone wino oraz napar
z lipy (lipę wyłącznie wieczorem gdyż
działa lekko napotnie). Jedz kaszę gryczaną, marchew, cebulę, pory, paprykę

***
Wychodzę w nocy
na dach
i patrzę sobie
w oczy.
***
Bóg składa się z Boga
i krzesła
na którym siedzi.

Fot: Flickr/ Ethan Crowley
ostrą, czerwony pieprz, brązowy ryż
z cynamonem i gałką muszkatołową.
Używaj oliwy. Unikaj kwaśnych napojów mlecznych, gruszek, cytrusów, bananów.
W wilgotnym klimacie wysuszaj organizm pijąc napar z pokrzywy, kawę
z dodatkiem lukrecji. Jedz ryż brązowy, kasze, orzechy, szczypior, cebulę,
pory, świeży imbir. Używaj majeranku,
lubczyku, kolendry, ziela angielskiego,

curry, masali, pikantnych mieszanek
ziołowych. Unikaj jogurtu, cukru.
W suchym klimacie nawilżaj organizm
mlekiem (słodkim i kwaśnym), białym
serem, nie solonymi orzeszkami ziemnymi, szparagami, białą rzodkwią, produktami pszennymi, zielonymi jabłkami,
arbuzami, melonami, figami i daktylami.
Używaj octu winnego i cukru (w niewielkich ilościach). Unikaj dużych ilości kawy
i ostrych przypraw. Nie sól zbyt wiele.

Felieton sportowy Wojciecha Kłosowskiego

Królowa i paw

***
W parku
półtora roku temu
kiedy po raz pierwszy
przytuliliśmy się do siebie
stało się jasne
ze materia nie istnieje.
Podobnie
jak Bóg ze swoimi aniołami
i śmierć
nie wiadomo czego.

Wreszcie mamy wiadomość, na którą polski świat sportów walki czekał
od dawna: niekwestionowana królowa polskich sportów walki, Joanna Jędrzejczyk, jest pierwszą Polką, która
będzie walczyć w UFC. Na jej debiut
w najbardziej prestiżowej organizacji
MMA na świecie nie będziemy czekali długo: prawdopodobnie już w sobotę, 26 lipca zawodniczkę Arrachionu
Olsztyn czeka walka z mocną Brazylijką, Julianą „Ju Thai” de Limą Carneiro,
a pojedynek odbędzie się podczas gali
„Lawler vs Brown”w słynnej hali SAP
Center w San Jose w Kaliforni. W polskim środowisku sportów walki – euforia. Jędrzejczyk to sześciokrotna mistrzyni świata w Muai Thai, z bilansem
37 zwycięstw, trzech remisów i zaledwie jednej, bardzo dyskusyjnej porażki. Od kiedy przeszła do MMA, zaliczyła po kolei sześć zwycięstw, w tym trzy
ostatnie nad zawodniczkami naprawdę
klasowymi. Toteż z „Ju Thai” de Limą
Carneiro też nie powinno być kłopotów:
ostatnie prestiżowe zestawienie Unified
Women’s MMA Rankings w wadze muszej sytuuje Joannę na czwartym miejscu na świecie, a przed nią są już tylko:
Barb „Little Warrior” Honchak (mistrzyni „Invicty”), potem Vanessa Porto
i Jennifer Maia. Więc pas UFC – na wyciągnięcie ręki przed Joanną.

***
Leżę
z dwiema
czarnymi kotkami
na łóżku
a wielkie pytania
umierają.

Rys. Ela Hołoweńko

***
Patrzę na duże ognisko
strzelające iskrami.
I nie potrafię go
niczego nauczyć.
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Tradycyjna medycyna chińska dzieli
pokarmy na rozgrzewające, ochładzające, nawilżające i wysuszające organizm. Wiedzę tę można wykorzystać
nie tylko w przypadku zmieniającej
się aury ale – co ważniejsze - udając
się w podróż do krajów o odmiennym
klimacie.

A teraz łyżka dziegciu do tej beczki
miodu. Wielkie mistrzynie – a do takich
już teraz bez wahania zaliczam Joannę
Jędrzejczyk – także ponoszą porażki.
Sport to sport, wiadomo. Wielka Gina
Carrano też w końcu trafiła na Chris
Cyborg. Tyle że w światowym sporcie
gwiazdy mają swoich fanów kibicujących im na dobre i na złe, oklaskują-

ZIELONE WIADOMOŚCI są bezpłatnym
dwumiesięcznym dodatkiem
do „Zielono i w poprzek”.
Wydawca: Fundacja ZIELONE ŚWIATŁO,
ul. Kabacki Dukt 2 lok. 78, 02-798 Warszawa.

cych sukcesy i wspierających w porażkach. W Polsce mamy natomiast jakiś
fenomen: kibicowanie w niemal wszystkich sportach indywidualnych zostało
zdominowane przez rozpieszczonych,
znudzonych nieuków, gotowych w każdej chwili zmienić się z kibica w nienawistnego hejtera. Spotykało to także
największych: wszyscy pamiętamy potoki bluzgów na Adama Małysza, gdy
w pewnym momencie przestał aż tak
regularnie wygrywać wszystko. Ale
szczególnie obrzydliwie wygląda kibicowanie kobietom-mistrzyniom. Zatuczeni gówniarze sprzed telewizorów,
pokrzykujący na forach na Justynę Kowalczyk, by „wzięła się do roboty” i zabawiała ich gorliwiej, to jakaś smutna
norma w Polsce. To samo spotykało inne
wybitne zawodniczki – królowe niemal
wszystkich sportów indywidualnych.
Sylwię Gruchałę, gdy przestała aż tak
regularnie wygrywać zawody szermiercze we florecie. Maję Włoszczowską,
gdy kontuzja wyeliminowała ją z możliwości startu na Olimpiadzie w Londynie. Joannę Rogowską, gdy wśród serii
znakomitych wyników przytrafiła się
jej porażka w zawodach tyczkarskich.
Agnieszkę Radwańską, gdy zdarzyło
jej się raz i drugi przegrać. Szczególnie
zapamiętam serię bluzgów na Karolinę
Michalczuk, gdy odpadała po pierwszym pojedynku na londyńskiej Olimpiadzie. Nikt wówczas nie zająknął się
na skandaliczny sposób działania Polskiego Związku Bokserskiego, który odciął Karolinę od możliwości współpracy
z jej trenerem. Dostało się zawodniczce
i tylko zawodniczce.
Spotka to samo nieuchronnie i Joannę Jędrzejczyk, gdy pierwszy raz przegra po-

jedynek. Szczególnie, jeśli przegra wyraźnie, jeśli da się zdominować tak, jak
sama na początku czerwca zdominowała
znakomitą Rosie Sexton. Jeśli da się zlać
choć raz, niech będzie gotowa, że cały
jej wielki dorobek z sześcioma tytułami
mistrzyni świata nie będzie znaczył nic
i hejterzy przy klawiaturach puszczą jak
zwykle swego zbiorowego pawia.
Zapowiadam to więc już teraz: panowie,
ten wasz paw, puszczany już tyle razy,
sączący się niemal codziennie z najróżniejszych forów, nie ma szans opryskać
Królowej nawet butów. Za nisko macie pyszczki. Trzeba byłoby najpierw
wstać z foteli, odłożyć chipsy, odstawić
piwo i spróbować zrobić 20 prawidłowych pompek, tyleż przysiadów i tyleż
brzuszków. Maleńką część tego, co królowa robi codziennie. Nie umiecie tego
dokonać i to słychać w każdym waszym
bezsilnym zdaniu i w każdym słowie.
Więc zapluwajcie się dalej. Królowa –
czy wygrywa, czy przegrywa – jest i pozostanie królową. Rzekłem.
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